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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  

ČERVEN 2016 

 
Společné foto v Kryštofově Údolí před orlojem 

při pobytové akci v Jizerských horách, konané dne 3. - 7. 5. 2016. 

Autor fotografie: David Lištvan 

 

Své narozeniny oslaví: 
      

8. 6.   Trousil Zdeněk    75 let 

27. 6.  Jedličková Anna              86 let 

27. 6.  Kumhalová Věra              96 let 

 

Přejeme vše nejlepší! 
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čtvrtek 2. června v 17 hod.     

PŘEDNÁŠKA O MOUNT EVERESTU: MIROSLAV CABAN                                               
Nenechte si ujít povídaní Miroslava Cabana o jeho 

častých cestách na nejvyšší horu na Zemi - Mount 

Everest. Povídání bude také zpestřeno promítáním 

fotografií z těchto výprav. Přijďte se podívat, zajisté 

nebudete litovat. Ptát se můžete, co Vás napadne. 

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
 

sobota 4. června od 15 hod. 

DEN DĚTÍ S DIVADLEM NESLYŠÍM 
Přijďte se svými dětmi oslavit jejich svátek. Čeká vás 

bohatý program: v 15:00 hod. začínáme představením 

„MÁŠA A MEDVĚD“, dále různými hrami, soutěžemi, 

malováním na obličej a to vše pod taktovkou Divadla 

Neslyším. Vítány jsou děti všech věkových kategorií. 

Zájemce o účast, hlaste se prosím do čtvrtka 2. 

června v kanceláři UNB nebo e-mailem: unb@cmjn.cz. 

Přihlášené děti dostanou balíček s překvapením. 
 

pondělí 6. června v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: FILIPÍNY 
Přednášku svojí cestě po Filipínách povede Markéta Vlčková, 

přijďte se podívat na její povídaní s promítáním fotografií. 

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 
 

čtvrtek 9. června v 17 hod. 

BESEDA: WALDEMAR PLCH ZPOVÍDA ONDŘEJE TOMKA 
Na červnové besedě přivítáme sportovního reportéra Ondřeje 

Tomka, který je mimo jiné reportérem hokejové extraligy, 

zúčastnil se řady mistrovství světa, mimo jiné posledního 

mistrovství světa v biatlonu, konaném v Norsku. Zpovídat ho 

bude country zpěvák a moderátor „Bolkovy 11“ Waldemar Plch.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček + Erika Dobišová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

mailto:unb@cmjn.cz
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čtvrtek 16. června v 17 hod. 

VÝTVARNA DÍLNIČKA: VÝROBKY ZE SAMOTVRDNOUCÍ HMOTY  
Další tvoření s Lenkou Doušovou a Renátou Sýkorovou – tentokráte výrobky ze 

samotvrdnoucí hmoty.  

 
čtvrtek 23. června v 17 hod. 

PŘEDNÁŠKA: NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE 
O tom, jak se máme chránit před sluníčkem, 

obzvláště v letních měsících, když se mu nejvíc 

vystavujeme, přijde popovídat paní ze státního 

zdravotnického ústavu. Dále nám popovídá o různých 

typech nádorových onemocnění kůže, ale hlavně, jak vzniku tohoto onemocnění 

předcházet. Neváhejte a přijďte ještě před dovolenou u moře. 

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 
čtvrtek 30. června v 17 hod. 

VOLNÁ BESEDA: VÍTÁNÍ LÉTA + GRILOVÁNÍ NA DVORKU 
Srdečně vás všechny zveme na předprázdninové 

grilování na venkovní zahrádce, spojené s logickými 

hrami pro dospělé, které si pro vás připravili 

studentky Masarykovy univerzity. Program bude 

pokračovat volnou zábavou. Přijďte spolu s námi 

zahájit letní sezónu, těšíme se na vás! 

 
**** 

TURISTIKA  

Z ARBORETA (KŘTINY) DO KŘTIN 

Datum: sobota 18. června 2016  

Sraz:  Brno, Židenice – nádraží v 8:45 hod.  

  (odjezd autobusu v 9:09 hod.) 

Trasa: asi 5 km 

Vede paní Juřicová. 
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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:  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. 

 
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).  

 
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. 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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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. 

 
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. 
 

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

  725 605 216 

http://www.radioproneslysici.cz/
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST 

ZÁŘÍ 2016 – ČERVEN 2017 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzy jsou určené široké veřejnosti. 

Vyučujícími jsou neslyšící lektoři, rodilí mluvčí ČZJ. 

Kurzy probíhají ve 2 pololetích: září – leden, únor – červen. 

Výuka probíhá 1x týdně – 1,5 hod. 

Cena kurzovného za 1 pololetí je 1990 Kč. 

Pro více informací nás můžete kontaktovat 

na adrese: Palackého třída 114 (vchod z ulice Kollárova), Královo Pole, 

telefonicky: 541 245 321, 725 605 216, 

na emailu: unb@cmjn.cz. 

Přihlášky naleznete na: www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php 
 

 

TYP KURZU 

 

DEN KONÁNÍ 

 

ČAS KONÁNÍ 

 

ZAHÁJENÍ 

Začátečníci pondělí 18:30 – 20:00 19. 9. 2016 

Začátečníci úterý 16:30 – 18:00 20. 9. 2016 

Začátečníci středa 16:30 – 18:00 21. 9. 2016 

Začátečníci čtvrtek 10:00 – 11:30 22. 9. 2016 

Pokročilí pondělí 16:30 – 18:00 19. 9. 2016 

Pokročilí středa 18:30 – 20:00 21. 9. 2016 

Konverzace úterý 18:30 – 20:00 20. 9. 2016 
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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 


