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Při jedné z prohlídek v Labyrintu pod Zelným trhem, konané v sobotu 9. června 2012. 

Foto: Peter a Petra Lištvanovi 

Své narozeniny oslaví: 

   10. 7. Kounický Jindřich  70 let 

   13. 7. Čechovský Martin  55 let    

   23. 7. Jadrný Jaroslav   70 let 

   10. 8. Vaněk Jan    50 let  

 

Přejeme vše nejlepší! 



V době letních prázdnin se uskuteční 

VOLNÁ BESEDA 

čtvrtek 12. července v 17 hod.  

čtvrtek 26. července v 17 hod.  

čtvrtek  9. srpna v 17 hod.  

čtvrtek 23. srpna v 17 hod.  

 

Přijďte se pobavit se svými přáteli do UNB, podělit se s ostatními      

o své prázdninové zážitky a odpočinout si od letního horka                  

a každodenního shonu.  
 

 

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.  
 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
Od 15. srpna bude zveřejněn na www.unieneslysicichbrno.cz rozvrh hodin 

poradenství s PC – individuální na srpen.  

Prosím, kdo má zájem, přihlaste se na poradenství s PC přes internet a vyčkejte 

na odpověď p. Lubomíra Hykla s potvrzením účasti na poradenství s PC.  
 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ  

– dle předběžné domluvy 

Pokud máte rodinný nebo osobní problém, poradí Vám PaedDr. Karla 

Hrabčíková. Termín schůzky si domluvte s tlumočnicí Drahuší Szymusikovou.  
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 

  

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

  725 605 216 

  

http://www.unieneslysicichbrno.cz/


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 
 

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. sepsání 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 

http://www.neslysici.info/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
mailto:widdy@volny.cz


POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 

Drahuše Szymusiková      Úterý      9 – 10 hod. 

MOBIL: 725 605 215  Čtvrtek    pouze v době konání besed  

18 – 19 hod. 

Radka Kulichová  dle domluvy 

 

MOBIL: 608 326 030 

 

Michala Wu   Červenec: pondělí   9 – 12 hod. 

MOBIL: 733 131 997  Srpen:  

     Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9 – 12 hod. 

     Středa     14 – 17 hod. 

 

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 

 

UNB PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY, 

LÉTO PLNÉ POHODY A HODNĚ SLUNÍČKA! 

 

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

 

 

 

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

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 

  

mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com


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. 

 

REKVALIFIKAČNÍ KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA 

Výuka probíhá 1,5 hodiny týdně v Unii neslyšících Brno, Palackého tř. 120     

(1.patro), v Brně – Králově Poli v moderní učebně s využitím výpočetní a 

multimediální techniky.  

Kurzy probíhají od září do června a mají akreditaci MŠMT. Vyučuje neslyšící 

lektor s bohatými zkušenostmi.  

Zápisné do kurzu je 1.990,-Kč na pololetí. Platba složenkou nebo převodem na 

účet před zahájením kurzu.  
 

Termíny výuky: 

Začátečníci: 

Úterý:   15,30 - 17,00   od 25. 9. 2012 

Úterý:  17,30 – 19,00  od 25. 9. 2012 

Středa:  15,30 – 17,00  od 26. 9. 2012 

 

Pokročilí: 

Pondělí:  15,30 – 17,00  od 24. 9. 2012 

Středa:  17,30 – 19,00  od 26. 9. 2012 

 

Pokročilí II – konverzace: 

Pondělí:  17,30 – 19,00  od 24. 9. 2011 

    

V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na výše uvedené adrese - osobně, 

telefonicky nebo zašlete přihlášku e-mailem.  

Informace ke kurzu najdete na: http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php  

 



VKLADNÍ KNÍŽKY FUNGUJÍ, ALE NĚKTERÉ JEN DO KONCE 

ROKU 2012 

Důležité informace pro lidi, kteří mají vkladní knížku u 

České spořitelny a nemají ji na jméno, ale jen na 

doručitele. U těchto vkladních knížek končí platnost k 

31. 12. 2012. Ten, kdo si tuto knížku nezmění na 

vkladní knížku na jméno nebo nevyzvedne peníze, 

možná o tyto peníze přijde.  

Zkontrolujte se vkladní knížky, zda tam máte uvedené své jméno, nebo si zajděte 

do České spořitelny.  

V každém případě změňte vkladní knížku na jméno, nikoli na doručitele - od roku 

2003 na nich nejsou vklady nijak úročeny, to znamená, že je jen úschovna peněz 

zdarma, výnos žádný.  

 

BYDLENÍ PRO NESLYŠÍCÍ A SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 

Společnost Century 21 zajišťuje speciální službu pro  

neslyšící a lidi sluchově postižené.  

Zabývá se především zprostředkováním prodeje a 

pronájmu nemovitostí a jejich financováním.  

Zajišťuje prodej a pronájem bytů, výměny bytů, 

pronájem a prodej rodinných domů, chat a chalup, 

zprostředkování prodeje a pronájmu pozemků, 

garáží a další. 
   

  

  
 

Více informací: www.bydleniproneslysici.cz  


