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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  

KVĚTEN 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
      

24. 5.   Jungmann Jiří    60 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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pondělí 2. května v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: MALTA 
Přednášku o Maltě povede Marie Franců, přijďte se 

podívat na její povídaní s promítáním fotografií. 

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

 

čtvrtek 5. května v 17 hod.     

VOLNÁ BESEDA + MĚŘENÍ TLAKU                                               
Přijďte si popovídat s přáteli do naší kavárny při kávičce a 

lahodném domácím zákusku. V případě zájmu bude k dispozici 

zdravotní setra Bedřiška Zítková, která Vám změří tlak, ale 

také zodpoví dotazy ohledně Vašeho zdravotního stavu – 

vysoký/nízký tlak, cholesterol… 

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 

 

čtvrtek 12. května v 17 hod. 

BESEDA: WALDEMAR PLCH ZPOVÍDÁ KAMILA BRABENCE 
Na květnové besedě přivítáme Kamila Brabence, 

legendárního basketbalistu, účastníka olympijských her 

v Moskvě, Montrealu a Mnichově, také obsadil 2. místo 

v anketě basketbalista století. Zpovídat ho bude country 

zpěvák a moderátor „Bolkovy 11“ Waldemar Plch.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček + Erika Dobišová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

V rámci DNE MATEK – všechny členky ženy dostanou kávu a zákusek zdarma – 

je nutné se nahlásit v UNB do 10. května 2016. 

 

čtvrtek 19. května v 17 hod. 

PŘEDNÁŠKA O AKTIVNÍM STÁRNUTÍ – TÉMA TAKÉ PRO MLADÉ 
O tom, jak si udržet svůj zdravý životní styl až do stáří, nám 

přijde popovídat MUDr. Michaela Trnková. Přednáška bude 

také o zdravé výživě, fyzické aktivitě, prevenci úrazů a duševní 

pohodě. Povídání bude obohaceno filmovými ukázkami. 

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
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čtvrtek 26. května v 17 hod. 

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA: MALBA NA SKLO NEBO NA KVĚTINÁČ 
Barevné tvoření s Lenkou Doušovou a Renátou Sýkorovou. Malba na sklo, 

dekorování skleněné láhve nebo květináče. 
 

**** 

HRAVÁ SOBOTA S DIVADLEM NESLYŠÍM  
Kdy:   sobota 7. května 2016 

Kde:  v Kavárně u Žambocha 

Čas:  v 15:00 hod (kavárna otevřena od 13 hod) 

Téma: O veliké řepě 

Pohádka v českém znakovém jazyce. Vstup volný.  

Další představení bude v sobotu 4. června 2016 v 15:00 

hod. 
**** 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ČERVNU? 
V sobotu 4. června 2016 bude Den dětí + divadlo Neslyším – zájemce o účast, 

hlaste se prosím do čtvrtka 2. června v kanceláři UNB nebo e-mailem: 

unb@neslysici.net 

Dále se můžete těšit na přednášku „Mount Everest“, na zdravotní přednášku o 

nádorových chorobách a spousta dalších. 

 

PORADENSTVÍ S PC - lektor Lubomír Hykl – do 30. 6. jsou obsazené 
 

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: pozor změna – dle individuální dohody 

  

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. 

mailto:unb@neslysici.net
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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).  

 
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. 

 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Absolventi škol, nezaměstnaní a zájemci o zaměstnání mohou sledovat různé 

pracovní nabídky, které k nám chodí. Kde? Na nástěnce u hlavního vchodu UNB 

nebo na facebooku: Unie neslyšících Brno, z.s.  

 

NOVINKY A PROBĚHLÉ AKCE NA FACEBOOKU 

Můžete sledovat čerstvé novinky, či fotky z proběhlých akcí na 

našem facebooku – Unie neslyšících Brno, z.s. nebo na facebooku 

Kavárny u Žambocha. 

 

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

  725 605 216 
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KAVÁRNA 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 – 17 hod.  

tel: 774 377 433 středa  9 – 17 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 


