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Společné foto před penzionem Kamzík v Českém Švýcarsku 

na pobytové akci, konané dne 4. - 10. 5. 2014. 
Autor fotografie: Lištvanovi 

 
Své narozeniny oslaví: 
 

27. 6.  Kumhalová Věra    94 let 
27. 6.  Jedličková Anna   84 let 
 

  Přejeme vše nejlepší! 
 



čtvrtek 5. června v 13 hod.                                                      
EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE                  
Při exkurzi projdeme prostory České televize v Brně. Navštívíme také pracoviště 
pro tvorbu skrytých titulků. 
SRAZ: 12,45 hod., Česká televize Brno, Běhounská 18 – u TYPOSu 
Tlumočení do znakového jazyka:  Michala Wu 

NA EXKURZI SE PŘIHLASTE V KANCELÁŘI UNB NEBO NA EMAIL: 
unb@neslysici.net do středy 4. června. 

 
                                                     
čtvrtek 5. června v 17 hod.   

BESEDA S FOTBALISTOU PETREM ŠVANCAROU 
Budete se moci zeptat na vše, co vás zajímá fotbalisty  
Petra Švancary.  
Tlumočení do znakového jazyka: Ivan Poláček 
Přepis mluveného slova: Libuše Machová 
 
 
 
sobota 7. června v 16 hod.   

DEN DĚTÍ 
Milé maminky s dětmi a ostatní jste srdečně zváni 
na odpolední oslavu Den dětí v UNB.  
Od 17,00 hod bude probíhat zábavný program pro děti.  
Zájemce o účast, hlaste se prosím do středy 4. června v kanceláři UNB nebo    
e-mailem: unb@neslysici.net 
 
čtvrtek 12. června v 17 hod.                     
DOMÁCÍ EKOLOGIE 

Aleš Máchal z organizace Lipka přijde s náměty pro 
ohleduplnější chod domácnosti vzhledem k životnímu 
prostředí. Navážeme na přednášku, která se konala 
v únoru. 

Tlumočení do znakového jazyka: Renáta Sýkorová 
Přepis mluveného slova: Dagmar Kotoučková 
 



čtvrtek 19. června v 17 hod.                      
VOLNÁ BESEDA 
Poslední volná beseda před prázdninami. Přijďte si popovídat s přáteli. 
 
 
čtvrtek 26. června v 17 hod.  

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
 
Zločiny komunismu nesmíme vymazat z paměti. Vzdejte poctu obětem komunismu. 
Vzpomínková celorepubliková akce Proti ztrátě paměti probíhá i v Unii neslyšících 
Brno. Vernisáž, promítání filmu, rozhovor s pamětníkem a další. 
Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová, Michala Wu, Renáta Sýkorová 
Přepis mluveného slova: Libuše Machová, Dagmar Kotoučková, Soňa Hejnová 
 
 

VÝLET S TAŽNÝMI PSI - ZRUŠENO 
Datum:  sobota 14. června 2014 v 10 hod.  
Sraz:  v 9:45 hod na zastávce Pánská lícha 
Přijďte si vyzkoušet jízdu na tréninkové káře, koloběžce nebo canicrossu 
taženém psy. 
Tlumočení do znakového jazyka: Michala Wu            
   
 

TURISTIKA: BEZMĚROV - KROMĚŘÍŽ 
Datum:  sobota 21. června 2014  
Sraz:  Brno - hlavní nádraží v 6:30 hod (odjezd vlaku v 7:02 hod)  
Trasa:  8 km  
Vede paní Juřicová.  
 
 

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: 12. 6. – od 18,30 hod   
 

!!!!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. 
 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
V UNB pokračují individuální poradenství s PC. 
http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2014.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 najdete 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 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Vaše přání a stížnosti můžete napsat a vložit do schránky. 



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 
 
 

S-LINKA 
NEMUSÍTE CHODIT DO UNB, MŮŽETE PROBLÉM VYŘEŠIT PŘES S-LINKU!!! 
1) Textové tlumočení 

− telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy 
na úřady, otvírací dobu …) 

2) Základní poradenství  
− průkaz ZTP, ZTP/P, 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?  Uživatel napíše dotaz na S-linku UNB, kde ji on-line „textový“ 
tlumočník přetlumočí do mluvené řeči a pak uživateli přepíše 
zpět odpověď.  

 

Kdy?  Pondělí, úterý: 8,30 – 17,00 hod Středa: 8,30 – 15,45 hod 
  Čtvrtek:  9,00 – 16,30 hod Pátek: 9,00 – 15,00 hod 
 

Kde?  S-linka je dostupná na www.tkcn.cz         Zeptejte se nás On-line!  
 
 

TKCN 
Tel.:  +420 800 142 142 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 
 

 

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 
725 605 216 



 
 

 
 
 

SLEVA PRO ČLENY V KAVÁRNĚ 
SLEVA PRO ČLENY V KAVÁRNĚ – 10% 

Při předložení členského průkazu UNB můžete slevu uplatnit. 
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, džus z ovoce a 

pochutiny. 
 

AKCE V KAVÁRNĚ 
 

BABIČČINY PONDĚLKY – každé pondělí máme pro vás 
připraveno chutné překvapení ke kávě ZDARMA od naší 

babičky. 
 
 
pondělí 2. června v 17 hod. 
NORSKO - CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA 
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku o Norsku od Radky Běhávkové. 
Vyprávění o cestě osobním autem v pěti, o cestě 9 500 km dlouhé. Uvidíte krásy 
norské přírody, fjordy, půlnoční slunce, přechod přes Polární kruh, ostrovy Lofoty 
a Vesterály, města Tromso, Narvik, Lyngenské Alpy, soby i masožravé rostliny. 
Určitě je se na co těšit. 
Tlumočení do znakového jazyka: Michala Wu 
 
 
 
 



 
čtvrtek 26. června  - celodenní akce  
v rámci DNE OBĚTÍ KOMUNISMU  
V rámci projektu Příběhy bezpráví v rámci Dne obětí komunistickému režimu a 
výročí popravy Milady Horákové probíhá celorepubliková vzpomínková akce 
KAMPAŇ PROTI ZTRÁTĚ PAMĚTI. 
Cílem je vzdát poctu obětem komunistického režimu, upozornit na „ztrátu paměti“ 
dnešní společnosti a zlehčování zločinů nedávné doby.  
Čeká vás promítání filmů, rozdávání pamětních stužek, rozhovor s pamětníkem, 
vernisáž a další. 
Tlumočení do znakového jazyka: Radka Kulichová, Michala Wu, Renáta Sýkorová 
Přepis mluveného slova: Libuše Machová, Dagmar Kotoučková, Soňa Hejnová 
 
 
pondělí 23. června v 19 hod. 
KONCERT: MIDNIGHT COFFEE SESSION 
Midnight Coffee Session je mladá cimbálovka z Brna. Vychází z folklorních 
tradic Moravy a Slovenska, v současnosti se zaměřuje se na swingové a jazzové 
standardy, koncertní čardáše a 
populární písně, které ve spojení s 
cimbálem zaručují jedinečný zážitek.  
Vstupné dobrovolné. 
 
Především pro neslyšící zájemce je připraven speciální program, kdy si budou 
moci dotykem vyzkoušet, jak zní jednotlivé nástroje. 
 
 

VÝSTAVA OBRAZY A LOUTKY - KVĚTA NOVOTNÁ 
V kavárně ještě pokračuje výstava do 6. 7. 2014.  
Obrazy a loutky je možné i zakoupit.  
 
Připravujeme: 
Koncert hudební skupiny Blíženci – 11. 7. 2014 od 20hod 
Zpěvačkou v této skupině je Markéta Šildbergerová. 
 

V KAVÁRNĚ JE NOVÁ KLIMATIZACE!!! 



 

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 
 

Renáta Sýkorová - nová tlumočnice pondělí    9 – 17 hod. 
MOBIL: 776 888 120    úterý         9 – 13,30 hod. 
       středa     9 – 15 hod. 
       čtvrtek   11 - 19 hod. 
       pátek     9 – 12,30 hod. 
 

Michala Wu - on-line tlumočení  
MOBIL:  733 131 997         lichý týden      úterý    8 – 11 hod.  
           čtvrtek    9 – 12 hod.  
                                                pátek    9 – 11 hod.                                                         
                  

                              sudý týden      pondělí  15 – 17 hod. 
 čtvrtek    8 – 10 hod. 
                       - další tlumočení dle domluvy 
  

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 9,30 – 15 hod.  
 pátek    9,30 - 12,30 hod.   
Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Renáta Sýkorová. 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 


