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Unie neslyšících Brno, z.s.,  
člen Českomoravské jednoty neslyšících 

„Poskytovatel sociálních 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  

BŘEZEN 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
      

8. 3.   Zítková Pavla    35 let 

10. 3.   Konečný Stanislav  84 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 3. března v 17 hod.                                                     

BESEDA SE SILNIČNÍM CYKLISTOU JÁNOM SVORADOU 
Kdo je Ján Svorada? Cyklista slovenského původu, 

trojnásobný mistr ČR v silniční cyklistice. Třikrát 

startoval na olympijských hrách, naposledy 

na LOH 2004 v Aténách. Vyhrál celkem 5 etap 

na Giro d´Italia, 3 etapy na Tour de France 

a 3 etapy na španělské Vueltě.  

Přijďte se zeptat na jeho začátky, úspěchy a na vše, co vás napadne.   

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 

pondělí 7. března v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: KYPR 
Přednášku o Kypru povede Marie Franců, přijďte se podívat 

na její povídaní s promítáním fotografií. 

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

 

čtvrtek 10. března v 17 hod. 

POLICIE RADÍ, CO DĚLAT, KDYŽ… 
Npor. Ing. Milan Havlíček nám přijde vysvětlit, jak vyplnit 

formulář o havárii. Dále nám poví něco o důležitosti 

reflexních prvků na oblečení chodců, cyklistů atd. 

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 

čtvrtek 17. března v 17 hod. 

VEGETARIÁNSTVÍ A VEGANSTVÍ  
Nenechte si ujít přednášku o vegetariánství a veganství 

a přijďte také ochutnat veganské pochoutky – veganské 

sýry, veganské párky a veganská mléka.  

Těší se na vás neslyšící Honza Wirth z Prahy.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

Tlumočení znakového jazyka: Radka Kulichová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
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čtvrtek 24. března v 17 hod. 

VOLNÁ BESEDA NA ZELENÝ ČTVRTEK 
Přijďte si na zelený čtvrtek popovídat s přáteli. V kavárně 

bude také v nabídce zelené pivo, nenechte si ho ujít (vypít) 

někým jiným.  

25. března je přeci státní svátek (Velký pátek), můžete v klidu popíjet a druhý 

den nemusíte do práce. 
 

čtvrtek 31. března v 17 hod. 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA O NEW YORKU 

Náš kolega Lubomír Hykl nám přijde povyprávět 

o své cestě do New Yorku. Přijďte si spolu 

s Lubošem zavzpomínat na zážitky, které na své 

cestě zažil a co všechno ho potkalo.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
     

       **** 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V DUBNU? 
Na přednášku o vesmíru a Měsíci, na Martina Kuldu a jeho zajímavý příběh 

o zvířatech, také zajímavou besedu se známou sportovkyní…, nechte se 

překvapit, těšíme se na vás. 
 

PŘIPRAVUJEME HRAVÉ SOBOTY  

S DIVADLEM NESLYŠÍM  
Každou první sobotu v měsíci budou v Kavárně u Žambocha 

pohádky ve znakovém jazyce, hrají herci z Divadla 

Neslyším. Každý měsíc bude jiná známá pohádka,  

začínáme v sobotu 2. dubna 2016 v 15:00 hod.  

Pohádka:  O červené Karkulce Vstup zdarma. 
 

PŘIPRAVUJEME VÝLET - OLOMOUCKÝ TVARŮŽKOVÝ FESTIVAL  
Kdy:   sobota 16. dubna 2016 

Ochutnávka tvarůžkových specialit, farmářský a řemeslný jarmark, soutěže, 

kvízy pro děti i dospělé, atd. Více informací v dubnovém programu UNB. 



4 

 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl 
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační systém 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.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:  3. 3. a 17. 3.   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. 

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

V JIZERSKÝCH HORÁCH 
Více informací najdete na www.pensionartur.com 

Zbytek částky, tj. 500 Kč/1 osoba, prosíme, zaplaťte 

do 21. dubna 2016 v kanceláři UNB. 

 

NABÍDKA V UNB 

                      

 

 

 

 

www.osram.cz 

Unie neslyšících Brno spolupracuje s firmou Osram, výrobcem žárovek a LED 

svítidel. Pokud si nevíte rady, jaké světlo používat v domácnosti, vyzvedněte si 

katalog žárovek nebo vyzkoušejte vhodné světlo do Vaší domácnosti. Šetřete 

svůj zrak a čas!  Na všechna svítidla získáte záruku 2 roky. 

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

  725 605 216 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.php
http://www.pensionartur.com/
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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 

 
KATALOG KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

pro neslyšící a nedoslýchavé po celé ČR 

Více informací najdete na webové stránce: www.pomuckyproneslysici.cz  

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

 
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. 

 
RYCHLÁ ZPRÁVA 

Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži 

vyhrálo soudní spor 24. 2. 2016 s p. Paurem ze Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých v Praze.  

Přejeme hodně úspěchů v další práci, gratulujeme! 

Pro více informaci se podívejte na  

http://www.chcislyset.cz/akce.php?id=104 

 

 

 

!!!!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. 
 

http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.radioproneslysici.cz/
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Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské 

příspěvky na rok 2016.    

  Pracující          200 Kč 

  Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti 160 Kč 

Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.  

Výhody členství v UNB:  Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy 

     Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti 

     Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení 

     atd. 
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KÁVÁRNA U ŽAMBOCHA 
PROVOZNÍ DOBA  

            Pondělí – pátek:   9 – 21 hod. 

            Sobota, neděle:  zavřeno 
 

 

POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
Renáta Sýkorová    pondělí, úterý 9 – 17 hod. 

tel: 776 888 120    středa   9 – 15 hod. 

       čtvrtek  10 - 18 hod. 

 

Erika Dobišová – on-line tlumočení pondělí  9 – 14 hod.  

tel: 774 377 433 středa  9 – 14 hod. 

e-mail: erika.dobisova@neslysici.net  - další tlumočení dle domluvy 

 

Drahuše Szymusiková        středa    9 – 10 hod. domluvit 

tel: 725 605 215    čtvrtek  18 – 19 hod. 
 

Radka Kulichová         

tel: 608 326 030    podle domluvy 
   

Michala Wu  

tel: 733 131 997    podle domluvy   
 

 

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 


