
Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících 
„Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí“ 

Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO: 65761201, 
www.neslysici.net, www.kurzznakovehojazyka.cz, www.cmjn.cz, 
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Své narozeniny oslaví: 
5. 12.  Hájková Eliška  80 let 
    

 

Přejeme vše nejlepší! 
 

UPOZORNĚNÍ 

OD 22.12.2012 DO 1.1.2013 BUDE UNB PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA. 

TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE. 

 



čtvrtek 6. prosince v 15,30 hod.  

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S VÝTVARNOU DÍLNOU 
Přijďte na besídku do UNB. Připravena je výtvarná dílna, kde si 

děti budou moci vyrobit vánoční ozdobu. V 17h přijde Mikuláš, 

anděl a čert. Pro děti je připraveno sladké překvapení. 

Nahlášení dětí do 5. prosince v kanceláři UNB. 
 

čtvrtek 13. prosince v 17 hod.  

JAK ZAČÍT PODNIKAT – KURZ 1. ČÁST 
Přijďte do UNB a Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová Vám vysvětlí, 

co je potřeba vědět, když chcete podnikat. Bude použit výukový materiál 

z projektu: Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce 

(Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/31.00021, OP LZZ 3.3) 

Simultánní přepis do českého jazyka zajištěn.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

čtvrtek 20. prosince v 17 hod.  

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Přijďte do UNB na vánoční besídku. Můžete se těšit na zábavný program, který 

si pro Vás připravil pan Jaroslav Matoušek a soutěž pan Lubomír Hykl. 

Připraveno je také tradiční tombola a bude zajištěno občerstvení – guláš 

s chlebem (členové – zdarma, nečlenové za 30 Kč).  
 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP – Z KOHOUTOVIC DO BYSTRCE 

Datum: úterý 1. ledna 2013  

Sraz: Mendlovo náměstí – restaurace Starobrno 

v 9,30 hodin 

Trasa:  asi 5 km      

Vedoucí turistiky paní Juřicová. 
 

UCTĚNÍ PAMÁTKY 
Jiří Šimek - první neslyšící 10-letý chovanec Ústavu hluchoněmých 

pochovaný na Ústředním hřbitově 

Datum: středa 26. prosince 2012  

Sraz:   Ústřední hřbitov v Brně ve 13,00 hodin 

Více informací u předsedy Svatopluka Žambocha. 



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.  

 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ  
PaedDr. Karla Hrabčíková - pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte 

se poradit do naší poradny v UNB. Tlumočí Drahuše Szymusiková.    

Čtvrtek    16 – 17 hod.: 13. 12.  

 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
V UNB pokračují poradenství s PC od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012. 

Rozvrh hodin a přihláška: http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2012.php 

Poradenství s PC do 31. 12. 2012 jsou obsazené. 

 

KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 

Více informací najděte na nové webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz.  

Je možné koupit kompenzační pomůcky i přes internetový obchod (e-shop).  

 

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 

 

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 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

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

(průchod z ulice) vedle poštovních schránek. 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2012.php
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.neslysici.info/


POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
Drahuše Szymusiková        úterý   9 – 10 hod. 

MOBIL: 725 605 215    čtvrtek   18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová    pondělí   14 – 16 hod. 

 

MOBIL: 608 326 030    středa   9 – 11 hod. 
 

Jitka Tarabová     pondělí, středa   9 – 17 hod. 

       úterý   12 – 17 hod. 

       čtvrtek    12 – 19hod 
 

Michala Wu - on-line tlumočník   pondělí   9 – 12 hod.   

MOBIL: 733 131 997    úterý, středa  14 – 17 hod. 

čtvrtek, pátek  9 – 12 hod. 
 

On-line tlumočení pomocí aplikace programu OoVoO - ID: tkcnvideo1   nebo 

přes www.tkcn.cz/content/tlumoceni-line/ nebo tlumočení on-line přes iPhone nebo iPad nebo 

iPod firmy Apple přes Wi-Fi pomocí aplikace OOVOO nebo FaceTime (tkcn@tkcn.cz) 
      

V UNB Vám nabízíme služby on-line: základní sociální poradenství a tlumočnické 

služby.         pondělí - čtvrtek 10 – 16 hod.     

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Jitka Tarabová. Je 

možné komunikovat i přes web kameru.  

Adresy UNB:  MSN:   unieneslysicibrno@windowslive.com 

  Skype:   unieneslysicibrno 

  ICQ:   456067298 

  Oovoo:  unieneslysicibrno      
 

 

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO PŘEJE  

RADOSTNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU 

2013 HODNĚ ZDRAVÍ, LÁSKY A ÚSPĚCHU. 
 

 

 

 

 
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 

http://www.tkcn.cz/content/tlumoceni-line/
mailto:tkcn@tkcn.cz
mailto:unieneslysicibrno@windowslive.com


POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

V MORAVSKOSLEZSKÝCH BESKYDECH 
Min.počet: 24 osob 

Ubytování:  hotel Čertův Hrádek – vesnice 

Staré Hamry  

Strava: polopenze (snídaně a večeře) 

Termín:  7. – 12. května 2013  

  (úterý – neděle) 

Doprava: vlastní 

Cena: 2 150 Kč/1 osoba ve 2-lůžkových pokojích 

 (vlastní sociální zařízení a TV) 

V přízemí hotelu se nachází restaurace, jídelna, recepce, dětský koutek a 

tělocvična. V prvním patře pokoje a kulturní místnost. V druhém patře pokoje.  

Více informací najděte na www.certuvhradek.cz 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1000 Kč/1osoba       

do 20. ledna 2013. 

 

PROHLÍDKA VILY TUGENDHAT 
Pro zájemce je možné domluvit prohlídku vily 

Tugendhat s tlumočníkem do ZJ.  

Termíny: úterý 19. 2. 2013 od 16h 

 sobota 23. 2. 2013 od 10h 

Podrobnosti o prohlídce: http://www.tugendhat.eu/cz/pro-navstevniky.html 

Zájemci, přihlašte se v kanceláři UNB nebo na e-mailové adrese: 

radka.kulichova@neslysici.net 

 

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  

  

http://www.certuvhradek.cz/
http://www.tugendhat.eu/cz/pro-navstevniky.html
mailto:radka.kulichova@neslysici.net
http://www.bydleniproneslysici.cz/


PRÁVNÍ PORADCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
Právní poradnu bude od 1. 10. 2012 zajišťovat:  

Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová  

(ovládá znakovanou češtinu, rozumí znakovému jazyku) ve spolupráci  

s Advokátní kanceláří - JUDr. Jiří Rafaj. 

Poskytování právních služeb ze všech oborů práva se zaměřením na občanské 

právo, obchodní právo, rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, správní 

právo, trestní právo.  

Cena právních úkonů stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 

177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 

právních služeb (advokátní tarif). 

Kontakt: 

Advokátní kancelář - JUDr. Jiří Rafaj, Cejl 12/14, 602 00 Brno  

Mgr. et Mgr. BcA. Barbora Hrdová Kolíbalová 

E-mail: widdy@volny.cz,  raf.ak@volny.cz 

Tel.:  +420 545 211 562,        Mobil: +420 602 703 048 

 

S-LINKA 
NEMUSÍTE CHODIT DO UNB, 

MŮŽETE PROBLÉM VYŘEŠIT PŘES S-LINKU!!! 

Sociálně informační tlumočnická linka Unie neslyšících Brno, o.s. (dále jen S-

linka) zprostředkovává kontakt s odborníky na téma 

- sKarta 

- kompenzační a komunikační pomůcky 

- postup jak získat příspěvek (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.) 

      - krizové pomoci v nouzi 

 a další odpovědi na Vaše dotazy. 

 

Jak funguje? Klikněte na S-linku UNB, napište dotaz. On-line „textový“ 

tlumočník ho přetlumočí do mluvené řeči odborníkovi na danou oblast a pak Vám 

přepíše odpověď zpět. 

 Kdy? V pracovní dny v době od 09:00-17:00, v pátek do 15:00. 

 Kde? S-linka je dostupná na www.tkcn.cz/. 

Zeptejte se nás On-line! 
 
 

mailto:widdy@volny.cz
mailto:raf.ak@volny.cz
http://www.tkcn.cz/


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 

Tlumočení on-line: www.tkcn.cz 

 

EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2012 
Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici a onkologičtí pacienti, nyní 

můžete získat zdarma EUROKLÍČ.  

S Euroklíčem máte zajištěnou rychlou a důstojnou dostupnost veřejných 

sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a 

schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze 

použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 400 míst (např. na úřadech, 

nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).  

Kdo může získat zdarma Eurouklíč? 

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, 

stomik a onkologický pacient, který má bydliště v JM kraji. Je nutné předložit 

občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli 

průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení, 

že patří do některé z cílových skupin. 

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro JM kraj je 

Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro JM kraj, 

Cejl 892/32 (u zastávky Körnerova), 602 00 Brno, 1. patro, bezbariérový vstup 

je ze zadní stany budovy (výtah) 

tel: 542 214 110, 542 214 111, 736 751 211 

e-mail: brno@nrzp.cz, m.michalcova@nrzp.cz 

 

 

UNB PRODÁVÁ 
Pohlednice s prstovou abecedou      10 Kč   

Létající lampión      59 Kč 

Reflexní vesta s potiskem – neslyšící pro dospělé  149 Kč 

pro děti       147 Kč  

 

mailto:neslysici@o2.com
http://www.tkcn.cz/
http://www.tkcn.cz/
http://www.tkcn.cz/
mailto:m.michalcova@nrzp.cz


 

 

INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE O MÍSTNÍM 

POPLATKU za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
Dle vyhlášky dochází k těmto změnám: 

1. poplatek musí zaplatit i cizinci, kteří v ČR pobývají déle než 3 měsíce a 

osoby, kteří mají ve vlastnictví byt nebo rodinný dům (a mají trvalý pobyt 

jinde) 

2. zvýšení horní hranice sazby poplatku na částku 675,- Kč za poplatníka a 

kalendářní rok 2013 

3. ohlašovací povinnost – musí se nahlásit všechny změny (pokud nově musím 

platit nebo je osoba osvobozena od poplatků) 

4. nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce 

za zaplacení poplatku 

Více podrobností v UNB nebo www.brno.cz/odpady 

 

 

 

SMS NA TÍSŇOVOU LINKU 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 

http://www.brno.cz/odpady
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici

