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

Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO: 65761201, 
www.neslysici.net, www.kurzznakovehojazyka.cz, www.cmjn.cz, 

www.pomuckyproneslysici.cz, e-mail: unb@cmjn.cz 

 

PROGRAM  

ŘÍJEN 2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
      

30. 10.  Voldřichová Marie  85 let 

 

 Přejeme vše nejlepší! 
                            

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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čtvrtek 1. října v 17 hod. 

PŘEDNÁŠKA: OSTEOPORÓZA 
Mgr. Sylva Šmídová povede přednášku, která informuje o 

osteoporóze a nebezpečí s ní spojeným. Jak předcházet 

vzniku a rozvoji tohoto onemocnění. 

Tlumočník znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 

pondělí 5. října v 17 hod. 

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA s promítáním:  

SRI LANKA (CEJLON) 
Přednáška o zážitcích z dalekých cest s Markétou Vlčkovou.  

Tlumočník znakového jazyka: Erika Dobišová 

 

pátek 9. října od 9 hod. - CELÝ DEN  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UNB A 2. VÝROČÍ PROVOZU KAVÁRNY 
Celodenní program v UNB.  

Program je v přiložené pozvánce nebo na www.unieneslysicichbrno.cz 

 

sobota 10. října od 12 hod. 

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MEZI HRÁČI UNB A OSOBNOSTMI 

Z BRNA – Bolkova jedenáctka  
Místo:  fotbalový stadion za Lužánkami 

Další informace na www.unieneslysicichbrno.cz nebo v přiložené pozvánce. 

 

čtvrtek 15. října v 17 hod. 

VOLNÁ BESEDA - přijďte si popovídat s přáteli.  
 

čtvrtek 22. října v 17 hod. 

AKUPUNKTURA 
MUDr. Ladislav Fildán nám poví, s čím nám může pomoci 

akupunktura.  

Tlumočník znakového jazyka: Radka Kulichová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.unieneslysicichbrno.cz/
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čtvrtek 29. října v 17 hod. 

VÝTVARNÁ DÍLNA: TVORBA VĚNCŮ NA DUŠIČKY 
Přijďte si vyrobit dušičkový věnec, který si odnesete.  

Vyrábět budeme pod vedením Martiny Černé. 

Tlumočník znakového jazyka: Renáta Sýkorová 
 

KARLOVSKÝ GASTROFESTIVAL – VELKÉ KARLOVICE 

svátek jídla na Valašsku  
Datum:  sobota 3. října 2015 

Sraz:  Brno – hlavní nádraží v 6:30 hod (odjezd vlaku v 7:02 hod) 

http://www.karlovskygastrofestival.cz/ Vede paní Juřicová. 

 

DIVADLO – „PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM“ 
Datum a čas:  sobota 17. října v 17 hod 

   pondělí 30. listopadu v 18 hod.  

   čtvrtek 17. prosince v 18 hod. - derniéra 

Místo:          Divadlo Barka, Svatopluka Čecha 35a, Brno 

Vstupenky rezervovat: prelet@centrum.cz 

Představení tlumočeno do znakového jazyka. 

 

Novinka: RÁDIO PRO NESLYŠÍCÍ 

Sledujte Rádio pro neslyšící na www.radioproneslysici.cz. Od září sledujeme 

aktuální informace o MHD, od Městské policie a mnoho dalších. Napište nám, co 

byste chtěli číst on-line. 
 

EKOLOGICKÉ TŘÍDĚNÍ BATERIÍ 
V UNB sbíráme vybité baterie (tužkové i do 

sluchadel) k jejich ekologické likvidaci. Pokud 

nosíte sluchadla nebo KI, můžete být ekologičtí 

a sbírat použité baterie. Pokud nevíte, kam je 

odnést, můžete k nám. Vybité baterie můžete 

doma sbírat třeba do těchto barevných 

krabiček. Buďte s námi ekologičtí. 

Chcete papírovou krabičku domů? Vyzvedněte si ji v UNB a vyberte barvičku 

podle nálady - zelená, modrá, růžová, motiv vody s rybkou. 

http://www.karlovskygastrofestival.cz/
mailto:prelet@centrum.cz
http://www.radioproneslysici.cz/
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PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační systém 

www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2015.php, a vyčkejte na odpověď p. Hykla 

s potvrzením účasti.  

 

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:  8. 10. a 22. 10.  od 18 hod. – 19 hod. 

 

PORADNA PRO NEDOSLÝCHAVÉ - pan Leoš Prušvic 

Pondělí, středa, čtvrtek od 9:00 – 17:00 hod  

- poradenské služby pro nedoslýchavé: kontrola, drobné opravy sluchadel a 

jejich příslušenství, přístrojové čištění sluchadel včetně čištění tvarovky, 

prodej baterií,… Pokud máte audiogram, vezměte jej s sebou. 

 

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 

 

!!!!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).  

 

 
 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2015.php
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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PROVOZNÍ DOBA – KAVÁRNA U ŽAMBOCHA 
Pondělí – pátek:   9 – 21 hod. 

Sobota:   13 – 19 hod.     
 

 

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

tel: 725 605 215     čtvrtek  18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová         

tel: 608 326 030     podle domluvy 
 

Renáta Sýkorová     pondělí, úterý   9 – 17 hod. 

tel: 776 888 120     středa     9 – 15 hod. 

       čtvrtek  10 - 18 hod. 
        

Michala Wu - on-line tlumočení   pondělí  14 – 17 hod. 

tel:  733 131 997     středa  14 – 17 hod.   

                                            - další tlumočení dle domluvy 

 

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

  Pondělí, úterý:  9:30 – 16:30 hod.  

  Středa:   9:30 - 14:30 hod. 

  Čtvrtek:   9:30 – 17:30 hod.   

Komunikovat s Vámi bude sociální pracovnice Lenka Doušová a Renáta Sýkorová. Je 

možné komunikovat i přes webkameru.  

  Skype/Oovoo:   unieneslysicibrno  

 

Činnost UNB podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. 

 

 

MÁTE NAROZENINY, VELKOU OSLAVU A NEVÍTE, KDE JE OSLAVIT? 

JE MOŽNÉ OSLAVIT JE V KAVÁRNĚ U ŽAMBOCHA.  

POMŮŽEME VÁM S PŘÍPRAVOU, VÝZDOBOU,  

ZAJISTÍME OBČERSTVENÍ A PRŮBĚH OSLAVY.  
  

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na tyto sociální služby:                                

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 


