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PROGRAM  

LEDEN 2014 
 

                        
 
Své narozeniny oslaví: 

7. 1.   Poláčková Jana   35 let 

11. 1.   Krupicová Kateřina  87 let     

 

  Přejeme vše nejlepší! 
 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit do schránky. 



čtvrtek 9. ledna v 17 hod.                                                     

SLUŽBY KOMERČNÍ BANKY            

Pan Martin Surma představí služby Komerční banky, které 

můžete využívat a případně nastaví i nadstandardní služby 

pro klienty Unie neslyšících Brno. 

Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová 

Přepis mluveného slova zajištěn.                    
 

čtvrtek 16. ledna v 17 hod.  

SAŇOVÍ PSI 

Veronika Navrátilová a Jana Tomášková nás 

seznámí s plemenem Evropského saňového psa. Budou 

vyprávět o tažných psech a o sportech, kterým se 

psi věnují. Doplní tipy, jak s takovým sportem začít. 

Ukážou fotky a pustí videa. 

Tlumočení do znakového jazyka: Jitka Hořanská 

Přepis mluveného slova zajištěn.                     
 

čtvrtek 23. ledna v 17 hod.  

JSEM ZDRAVÝ                        

Pan Tomáš Prokeš připravil přednášku o prevenci zdraví a 

jak se co nejlépe opravdově uzdravit. Pomáhají 

chemické léky k opravdovému uzdravení? Povíme si o látce 

homocysteinu, jehož nízká hladina v těle nám pomůže 

uzdravit se. 

Tlumočení do znakového jazyka: Jitka Hořanská 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 

čtvrtek 30. ledna v 17 hod.  

MEZINÁRODNÍ ZNAKOVÝ SYSTÉM 

Veronika Mikulová nám vysvětlí, co je to Mezinárodní 

znakový systém, něco z historie Mezinárodního znakového 

systému a jak byl vytvořen. Na konci přednášky ukázka 

znaků z Mezinárodního znakového systému. 

Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 



!!!!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. 

 

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. 1.:  18,30 – 19,30 hod 

 

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.  

 

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).  

 
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  

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

  725 605 216 

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


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, úterý  11 – 17 hod. 

MOBIL: 776 888 120    středa    8 – 17 hod. 

čtvrtek   11 – 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. 

čtvrtek      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 11 – 17 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      

 
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


NOVOROČNÍ VÝŠLAP – STRÁNSKÁ SKÁLA 

Datum: středa 1. ledna 2014  

Sraz: Brno - hlavní nádraží v 9,30 hod  

Vedoucí turistiky paní Juřicová. 

 

VÝLET BORAČ - ŠTĚPÁNOVICE 

Datum: sobota 18. ledna 2014  

Sraz: Brno - hlavní nádraží v 8,30 hod 

 (odjezd vlaku v 8,53 hod) 
Trasa: 7,5 km 

Vede paní Juřicová.            

 

AKCE V KAVÁRNĚ 
pátek 24. ledna v 18,30 hod.  

POSEZENÍ S HUDEBNÍM SESKUPENÍM H.A.L.L. 

Přijďte si poslechnout repertoár od lidových písniček přes pop, 

jazz až do rockové balady. 

 

SLEVA PRO ČLENY V KAVÁRNĚ 
Při předložení členského průkazu UNB sleva v kavárně 20%.  

NUTNOST UHRAZENÍ ČLENSKÉHO POPLATKU 

Pokud jste členský průkaz ztratili, je možnost vydat nový v kanceláři UNB. 
Jedna osoba může uplatnit slevu pouze na 2 osoby 

NEMŮŽE PLATIT ZA VÍCE OSOB 
Sleva neplatí na tvrdý alkohol, láhev vína a džus z ovoce. 

 

      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 

 

 



POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM 

POSTIŽENÍM V ČESKÉM ŠVÝCARSKU 
Ubytování:  penzion Kamzík – obec Studený u České 

Kamenice  

Strava: polopenze (snídaně a večeře) 

Termín:  4. – 10. května 2014 (neděle - sobota) 

Doprava: vlastní 

Cena: 3 000 Kč/1 osoba (vlastní sociální zařízení a TV na pokoji) 

Více informací najděte na internetové stránce: www.penzionkamzik.cz 

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

do 2. ledna 2014. 

 

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 

 

VÝSLEDKY KONKURZU NA NOVÉ LOGO  

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO 
 

VÍTĚZNÉ LOGO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem vítězného loga je Ing. arch. František Bílek 

http://www.penzionkamzik.cz/

