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PROGRAM
ZÁŘÍ 2012

Připomínáme si 62 let krádeže “Domova neslyšících” Svazem 
neslyšících a nedoslýchavých v Praze

V roce 1950 po nástupu komunistů k moci došlo k likvidaci spolků, tento 
osud stihl také ZÚJHM. Teprve až po 3. Valné hromadě, kdy museli přijet i 
likvidační pracovníci Svazu Československých Invalidů z Prahy došlo k 
dobrovolnému předání správy budovy pod SI. Toto bylo stvrzeno u Civilního 
soudu. Neslyšící zakladatelé se s krádeží "Domova" neslyšících nikdy 
nesmířili.

Své narozeniny oslaví:
   26. 9. Galdun Štefan 70 let
   

Přejeme vše nejlepší!



čtvrtek 6. září v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA
Přijďte do UNB popovídat si po letních prázdninách s přáteli. 

čtvrtek 13. září v 17 hod. 
RANÁ PÉČE Z POHLEDU RODIČE NESLYŠÍCÍHO DÍTĚTE
UNB navštíví MgA. Kateřina Jebavá a bude povídat o problémech slyšících 
rodičů, kterým se narodí neslyšící dítě. Podělí se s námi se svými zkušenostmi,
jaké starosti mají tito rodiče po zjištění diagnózy jejich dítěte. 
Tlumočí: Jitka Tarabová

čtvrtek 20. září v 17 hod. 
BYLINKY PRO PODPORU ZDRAVÍ
Do UNB přijde Mgr. Lucie Hanáková a řekne nám o účincích bylinek, které se 
používají jako doplněk stravy a řeší mnoho zdravotních problémů. Dále se 
dozvíte jak podpořit zdravý životní styl a finanční nezávislost.
Tlumočí: Radka Kulichová

čtvrtek 27. září v 17 hod. 
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH
Přijďte do UNB oslavit Mezinárodní den neslyšících. Připraveno občerstvení a 
také zábavný program.

VÝLET PARNÍ LOKOMOTIVOU Z BRNA DO ZASTÁVKY
Den železnice a IV.ročník hornického dne, projížďky 
v historických vlacích u Zbýšova, Muzeum průmyslových železnic
Kdy: v sobotu 22.9. 2012
Sraz: ve vestibulu hlavního nádraží v Brně v 8:15 
Odjezd vlaku: Brno hl.n. 8:46 (příjezd Zastávka v 9:27), odjezd 
Zastávka v 14:55 (příjezd Brno hl.n. v 15:37)
Zájemci přihlaste se v kanceláři UNB do 14. 9. 2012. 



Připravujeme:    Výstava – Gejša a samuraj
Kde: hrad Špilberk
Výstava představuje svět samurajů prostřednictvím jejich mečů, mečových 
záštit a další výzbroje. 

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 1. září bude zveřejněn na www.unieneslysicichbrno.cz rozvrh hodin 
poradenství s PC.
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. 

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). 

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



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
Michala Wu pondělí 9 – 12 hod.
MOBIL:733 131 997 úterý, středa 14 – 17 hod.

čtvrtek, pátek 9 – 12 hod.

Jitka Tarabová 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 Jitka Tarbová. 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

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 

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



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

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.

SMS pro neslyšící - 724 002 156
Městská policie Brno poskytuje lidem nedoslýchavým, neslyšícím 
a se zbytky sluchu pomoc formou speciální telefonní linky.
SMS linka pro neslyšící umožňuje strážníkům brněnské Městské 
policie nabídnout i neslyšícím spoluobčanům potřebnou pomoc 
či radu. Neslyšící spoluobčané se mohou přes mobilní telefon 
spojit se službou operačního střediska Městské policie Brno. 
Upozornění: Zaslání SMS zprávy na uvedené telefonní číslo není zdarma. Cena 
za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora.
Více informací: http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici



INFOLINKA UNB
On-line informační linka Unie neslyšících Brno, o.s. (dále jen Infolinka UNB) 
poskytuje uživatelům tlumočnické a základní poradenské služby. Infolinka UNB 
je dostupná na http://www.tkcn.cz/content/line-informacni-linka
PO-ČT 9.00 – 17.00 , PÁ od 9.00 - 15.00 

Služby textových tlumočníků 
- převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase 
- poskytují základní poradenství 
- zprostředkování navazujících služeb - kontakty na lékaře, sociální odbory, 
úřady, aj.
- pomoc s vyplněním žádosti, formuláře, oprava textu dle gramatiky ČJ
- telefonicky vyřizují různé osobní záležitosti klientů;
- vyhledávají potřebná telefonní čísla; 
- vyhledávají spojů autobusů, vlaků apod. ; 
- pomáhají při objednání tlumočníka;
- pomáhají zprostředkovat kontakt při nouzových a havarijních situacích;
- tlumočníci přepojují na další služby (videotlumočník, sociální pracovník, aj.) ;
- poskytují informace o návazných službách UNB

TKCN
Tel.: 800 142 142, Fax:+420 800 147 147, SMS: +420 722 147 147 
Psací telefon: 800143143, Mobil: www.tkcn.cz/content/mobil
E-mail: neslysici@o2.com, Webová adresa: www.tkcn.cz
E-Psací telefon: www.tkcn.cz/content/e-psaci-telefon/
Tlumočení on-line -www.tkcn.cz/content/tlumoceni-line/

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


