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PROGRAM
KVĚTEN 2012

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI
Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit je do schránky umístěné v hlavní chodbě

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek.



čtvrtek 3. května v 17 hod.      
LÉKY

Do UNB přijde lékárnice Mgr. Eva Hovorková, která 
pracuje ve Šlapanicích. Vysvětlí nám, proč mají některé 
léky různé názvy, ale účinek stejný. Můžete se zeptat na 
cokoliv, co potřebujete vědět ohledně předpisů na léky od 
lékaře.

Tlumočí: Radka Kulichová

čtvrtek 10. května v 17 hod.
DEN MATEK
Přijďte do UNB společně oslavit Den matek, který bude druhou 
květnovou neděli (letos 13. května). Pro členky UNB je 
připraveno malé pohoštění zdarma. 

čtvrtek 17. května ve 14 hod.
SETKÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
Milé maminky s dětmi jste srdečně zváni na odpolední setkání. Pro Vaše ratolesti 
má připravený program pan Marcel Krištofovič. 
Sraz v UNB ve 14,00hod. 
Hlídání dětí zajištěno. 

čtvrtek 17. května v 17 hod. 
AFRIČTÍ ŠNECI

Zveme Vás do UNB na netradiční přednášku o afrických 
šnecích. Slečna Zuzana Dvořáková nám řekne 
podrobnosti o tomto druhu šneků a poradí zájemcům, jak 
je chovat.

Tlumočí: Radka Kulichová

pátek 18. května v 15,30 hod.
BEZPEČNOST – HESLA, OCHRANA DAT
Tuto přednášku bude vést lektor Lubomír Hykl. Kdo má zájem, přihlásit mailem 
lubomir.hykl@unieneslysicichbrno.cz



čtvrtek 24. května v 17 hod. 
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Do UNB přijde paní Milada Nezvedová a řekne nám, na co si dávat pozor
v oblasti půjček, stavebního spoření, penzijního pojištění. Dozvíte se, jaký je 
rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými úvěry, na co je vhodné se pojistit. Co 
pro nás znamení důchodová reforma. Vysvětlí nám, co je to kontokorent, 
komodity, atd.
Tlumočí: Drahuše Szymusiková

čtvrtek 31. května v 17 hod. 
GUATEMALA
Do UNB přijde Matyáš Čuřík a podělí se s Vámi o zážitky ze 
svého pobytu v Guatemale, kde pracoval s neslyšícími dětmi. 
Dozvíte se o situaci v Guatemale, o mayské civilizaci a o 
životě neslyšících tam. Ukáže Vám zajímavé fotky. 

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic
Každé pondělí a středa od 9,00 – 17,00 hod jsou v UNB zajištěny poradenské 
služby pro nedoslýchavé: orientační měření sluchu audiometrem, kontrola, drobné 
opravy sluchadel a jejich příslušenství, přístrojové čištění sluchadel včetně 
čištění tvarovky, prodej baterií,… Pokud máte audiogram, vezměte jej s sebou. 

POČÍTAČOVÉ KURZY - lektor Lubomír Hykl
V UNB pokračují počítačové kurzy od 1. 3. 2012 do 30. 6. 2012.
Rozvrh hodin počítačových kurzů a přihláška na počítačový kurz zde: 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2012.php

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
PaedDr. Karla Hrabčíková - pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte 
se poradit do naší poradny v UNB. Tlumočí Drahuše Szymusiková.   
Termíny: čtvrtek v 16h: 10. 5. a 24. 5.

BLESKOVÉ INFORMACE NESLYŠÍCÍCH Z BRNA A MORAVY
Pokud Vás zajímají informace o neslyšících z Brna a Moravy, máte možnost se 

podívat na stránky: www.neslysici.info



POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB
Drahuše Szymusiková     Úterý 9 – 10 hod.
MOBIL: 725 605 215 Čtvrtek 18 – 19 hod.
Radka Kulichová dle domluvy
MOBIL: 608 326 030
Markéta Šildbergerová Pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.

Pátek dle domluvy
V UNB Vám nabízíme služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické 
služby. 

pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.
pátek 10 – 14 hod.

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Markéta 
Šildbergerová. Je možné komunikovat i přes web kameru. 
Adresy UNB: MSN: unieneslysicibrno@windowslive.com

Skype: unieneslysicibrno
ICQ: 456067298
Oovoo: unieneslysicibrno     

Ceník za využití služebního telefonu UNB (telefonické tlumočení): 
hovor z pevné linky na pevnou ZDARMA 
hovor z mobilu na mobil 2 Kč/min
hovor z mobilu na pevnou linku 4 Kč/min.

Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Magistrát města Brna.

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo:
725 605 216

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby:                             
- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství



V UNB PRODÁVÁME: 
Pohlednice s prstovou abecedou 10 Kč
Létající lampión 59 Kč
Reflexní vesta s potiskem – neslyšící pro dospělé 149 Kč

pro děti 147 Kč 

KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR

Více informací najděte na nové webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz. 
Novinkou je, že je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod 
(e-shop). 

PRÁVNÍ PORADCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Poskytuje základní právní pomoc, např. sepis smluv (např. nájemní, darovací, 
kupní atd.), závěti, návrhu na nesporný rozvod, právní poradenství, a to ve všech 
oborech práva, zejména obchodního, občanského, rodinného, pracovního a 
správního. 
Po konzultaci Vašeho problému a prvotním prostudování Vámi předložených 
dokumentů Vám bude sdělen navrhovaný postup řešení. 
Cena:  200 Kč/hodinu – při 1. setkání
Cena za další služby a další setkání – dle individuální domluvy a podle typu služby 

(zvýhodněné sazby pro klienty se sluchovým postižením). 
Kontakt: Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová

e-mail: widdy@volny.cz




