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Připomínáme si 63 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: 

   30. 10. Voldřichová Marie  83 let 
    

 

Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 3. října v 17 hod.                                                     

ZKOUŠKA PROVOZU KAVÁRNY        ZKOUŠKA!! 
Otevřeno pro návštěvníky pravidelných čtvrtečních besed.      

Ochutnejte kávu a další sortiment, který se bude prodávat v kavárně. 
 

PÁTEK 11. října v 18 hod.  

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KAVÁRNY A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UNB 
 

Den otevřených dveří UNB u příležitosti 15 let od založení organizace 

10:00 – 19:00 

Slavnostní otevření Kavárny u Žambocha 

18:00 

Tlumočení do znakového jazyka: Michala Wu   

                                                                                      

čtvrtek 17. října v 17 hod.  

ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO BRNA                     
Pan Marek Pešta nám poví o archeologii středověkého Brna.       
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 

 

čtvrtek 24. října v 17 hod.  

HOMEOPATICKÁ LÉČBA 
Přednáška a beseda s Mgr. Renátou Makešovou o přístupu       

k nemoci a zdraví z pohledu homeopatie a klasické medicíny,     

o řešení akutních a chronických zdravotních problémů. 
Tlumočí: Radka Kulichová 

 

čtvrtek 31. října v 17 hod.  

MAMAHELP 

O onemocnění karcinomu prsu, výskyt, příznaky, 

diagnostika, léčba, preventivní chování, samovyšetření prsu 

a možnost samovyšetření prsu na figuríně to vše jsou 

témata, o kterýchsi na přednášce budeme vyprávět. 

Tlumočí: Jitka Hořanská 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit do schránky. 



VÝLET DEVĚT SKAL, PODLESÍ, ZELENÁ HORA 

Datum: sobota 19. října 2013  

Sraz: Královo Pole nádraží v 7,30 hodin  

 odjezd: 8,00 hodin 

DOPRAVA:  VLASTNÍ AUTO  

V 16,00 hodin bude prohlídka pohádkové vesničky v hotelu Podlesí 

 www.pohadkova-vesnicka.cz 

Domluvit se můžete s paní Lenkou Juřicovou 11. října 2013 při otevření kavárny. 

             

PŘIPRAVUJEME - TURNAJ V BOWLINGU – ZDARMA!!! 
Datum: sobota 7. prosince 2013 od 18 – 20,00 hodin 

Kde:  Bowling Stodola v Brně-Komíně (ul. Podveská 22) 

Sraz: v 17,15 hodin 

Losování: v 17,30 hodin 

Max.počet: 48 osob  

Více informací najděte na www.bowlingstodola.cz 

Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit v kanceláři UNB do 15. listopadu 

2013.  

 

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    16,30 – 17,30 hod: 3. 10.   

 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
V UNB pokračují individuální poradenství s PC. 

www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2013.php 

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.  

http://www.bowlingstodola.cz/
http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2013.php


POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
Drahuše Szymusiková         středa   9 – 10 hod. domluvit 

MOBIL: 725 605 215    čtvrtek  18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová         

MOBIL: 608 326 030    podle domluvy 
 

Jitka Hořanská     pondělí – středa 10 – 17 hod. 

MOBIL: 776 888 120    čtvrtek  10 – 19 hod. 
 

Michala Wu - on-line tlumočník  

MOBIL:  733 131 997 lichý týden  pondělí  15 – 17 hod.  

čtvrtek    9 – 12 hod.  

pátek     9 – 12 hod.                                                          
                  

sudý týden  pondělí  15 – 17 hod. 

úterý     8 – 10 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 Hořanská. Je možné 

komunikovat i přes web kameru.  

Adresy UNB:   Skype:  unieneslysicibrno 

    ICQ:  456067298 

    Oovoo:  unieneslysicibrno      
 

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  

 

Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, JMK, Statutární město Brno. 

 

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


 

NOVÉ LOGO UNB 
Na nástěnce za dveří do UNB jsou zveřejněná nová loga Unie neslyšících Brno. 

Pomozte nám vybrat nové logo UNB. Každá osoba může vybrat maximálně 3 loga 

do 18. října 2013. 

Z 5 nejúspěšnějších log, které vyberete, to nejlepší zvolí výbor a zaměstnanci 

UNB. 
 

 

!!!!VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!! 
Pokud nerozumíte smlouvám, úředním dokumentům nebo jiným písemnostem, 

prosím, nic nepodepisujte a obraťte se na nás v kanceláři UNB nebo u našich 

sociálních pracovnic. Rádi vám poradíme. 

 

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).  

 

SMS NA TÍSŇOVOU LINKU PRO NESLYŠÍCÍ - 724 002 156 
SMS linka pro neslyšící umožňuje strážníkům brněnské Městské 

policie nabídnout sluchově postiženým spoluobčanům potřebnou 

pomoc či radu. 

Cena za zprávu je účtována dle tarifu vámi zvoleného operátora. 

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

 

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 

 
 

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

  725 605 216 

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


 


