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PROGRAM
ČERVEN 2012

Společné foto před hotelem Dyje v Dačici na pobytové akci, 
konané dne 4. - 8. 5. 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 7. června v 17 hod.      
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KVÍZEM
Přijďte se pobavit do UNB. Pan Petr Šmíd si pro Vás připravil kvíz typu „Riskuj“. 
Pro vítěze připravena cena. Tlumočí: Radka Kulichová

pátek 8. června v 15 hod.
SPOLEČNÝ JAZYK V RYTMU - AFRICKÉ BUBNY
Přijďte do UNB na přednášku o projektu Společný jazyk v rytmu – projekt 
podpořený programem EU Mládež v akci. Projekt Vám představí: Mgr. Jaroslava 
Struhařová, PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., Ilona Kašpárková. Uvidíte ukázky 
fotek, videa a zážitky z akcí z minulého roku. Budete si moci vyzkoušet hru na 
basové bubny a djembe. Tlumočí: Jana Padělková

čtvrtek 14. června v 17 hod.
JÓGA V REHABILITACI
Přijďte do UNB na přednášku slečny Alžběty Blažkové, fyzioterapeutky z FN 
Bohunice. Vysvětlí nám, co je to jóga, způsoby cvičení a jednotlivé části jógy. 
Dozvíte se, pro koho je toto cvičení vhodné. Tlumočí: Radka Kulichová

pátek 15. června ve 14,30 hod.
SETKÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI A OSTATNÍ – DEN DĚTÍ
Milé maminky s dětmi a ostatní jste srdečně zváni na odpolední 
oslavu Den dětí v UNB. V 15,00 hod přijde klaun, který má pro 
malé ratolesti připravený program. Nebude chybět malířka, která 
bude malovat dětem na obličeji. Připraven i další program.
Zájemce o účast, hlaste se prosím do 10. 6. 2012: 
SMS na tel. čísle: 777 939 326 nebo e-mailem: jana.rauerova@email.cz

čtvrtek 21. června v 17 hod. 
VÝZNAM RODOKMENU, ERBU, PEČETI

Do UNB přijde slečna Lucie Fišerová s přednáškou o pomocných 
historických vědách. Dozvíte se o významu rodokmenu, erbu a 
pečeti pro středověkou a novověkou populaci. Připraveny jsou také 
praktické ukázky. Budete si moci navrhnout svůj občanský erb. 

Tlumočí: Michala Wu



čtvrtek 28. června v 17 hod.
OSOBNÍ DOKLADY
Do UNB přijde paní Šárka Bečicová z Městské policie Brno. Dozvíte se o 
činnosti Odboru prevence Městské policie Brno, o fungování linky pro neslyšící, 
dále jak se prování přihlášení a přepis vozidla. Také Vám řekne informace o 
řidičských průkazech, občanských průkazech a pasech, a co potřebujete 
k vyřízení těchto dokladů. Zodpovězeny budou všechny Vaše dotazy. 

Tlumočí: Drahuše Szymusiková

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 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: 7. 6. a 21. 6.

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

TURISTIKA „CHROUSTOVSKÉ ÚDOLÍ“
Zastávka u Brna – Mariánské údolí – Chroustovské údolí - Domašov

Datum: sobota 16. června 2012 Trasa: 8 km
Sraz: Brno – hlavní nádraží v 8,00 hodin    (odjezd vlaku v 8,39 hodin)
Návrat: autobusem do Brna
Podrobnější informace u paní L. Juřicové. 



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



INFORMACE PRO UŽIVATELE SMLUV O POSKYTNUTÍ 
TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB – NA VĚDOMÍ

Soukromé tlumočnické služby - například na oslavách, večírcích, rekreačních 
pobytech, při zájmových aktivitách, na kulturních akcích, a v zahraničí si klient 
hradí sám. Cena 250 Kč/hodina. 

Pokud probíhá tlumočení mimo Brno město, 
(př. tlumočníkovi nestačí jízdenka na zóny 100 a 101 a musí si koupit jízdenku na 
vlak, autobus) neslyšící tlumočníkovi proplatí dopravu tam i zpět.

FOTBAL EURO 2012 V TELEVIZI
Úterý 12. června 2012 v 17,15 hodin

Česká republika – Řecko
Sobota 16. června 2012 ve 20 hodin 

Česká republika – Polsko
Tyto živé přenosy ve fotbale budou titulkovány, takže 
nezapomeňte navolit 888. A samozřejmě nezapomeňte i fandit!!!

LABYRINT POD ZELNÝM TRHEM V BRNĚ 
(BRNĚNSKÉ PODZEMÍ) - OBSAZENO

Datum: sobota 9. června 2012
Sraz: v 9,45hod u pokladny Zelný trh č. 21 

(prohlídka začne v 10,00hodin) 
Vstupné: 80,- Kč (ZTP) 
Počet lidí: maximálně 25 lidí na jednu prohlídku 
Více informací v kanceláři UNB nebo u p. Žambocha.


