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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  

ZÁŘÍ 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
      

18. 9.   Vrzal Jiří    35 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. září v 17 hod.     

PŘEDNÁŠKA: JAK SPRÁVNĚ VYBRAT SLUCHADLO? 
O tom, jak správně vybrat sluchadlo, Vám bude vyprávět 

náš kolega Leoš Prušvic, který se tomu věnuje už řadu 

let. Ukáže Vám, jak šikovně zvládnout čištění a údržbu 

sluchadel. Těšíme se na Vás! 

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 
pondělí 5. září v 17 hod.   

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA: NEW YORK 
O svých dobrodružstvích na cestách po New Yorku přijde 

povykládat Radka a Petr Běhávkovi. Jejich povídání bude 

doplněno promítáním fotografií. Přijďte se podívat, 

je se na co těšit. 

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

 
čtvrtek 8. září v 17 hod.    

PŘEDNÁŠKA: POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY 
O tom, jak se chránit před pohlavně přenosnými chorobami, nám přijde povídat 

paní Zdena Borecká ze Státního zdravotního ústavu. Také 

bude vyprávět o nejčastěji se vyskytujících pohlavně 

přenosných chorobách a jejich následcích.  

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 
čtvrtek 15. září v 17 hod.    

BESEDA: VEČER S WALDEMAREM PLCHEM 
Povídaní s brněnskou pěveckou legendou o country hudbě, 

zákazu zpívání v 70. letech, o pořadu Country Opera, který 

dělal 25 let a jeho hostech ze špičky naší pěvecké branže 

s krátkými ukázkami televizních vystoupení.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
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čtvrtek 22. září v 17 hod.    

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Srdečně Vás zveme na přátelské setkání u příležitosti 

Mezinárodního dne neslyšících. Pod vedením Lubomíra Hykla a 

Lenky Doušové si můžete zasoutěžit, ověřit své znalosti 

v zábavné hře.  

 

čtvrtek 29. září v 17 hod.    

PŘEDNÁŠKA: PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, PRŮKAZY PRO OZP 
Paní Mgr. Eliška Škrancová Vám poskytne ucelené 

informace o průkazech pro osoby se zdravotním 

postižením a kritériích jejich posuzování, druhým 

tématem bude příspěvek na péči. 
Tlumočení do znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
 

 

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: 1. 9. a 29. 9. od 18:00 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. 

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

  725 605 216 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.php
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NENECHTE SI UJÍT V ZÁŘÍ – ERBOVNÍ SLAVNOSTI 
Datum:  sobota 17. 9. 2016 

Místo: park na Slovanském náměstí 

25. ročník ERBOVNÍCH SLAVNOSTÍ u příležitosti 107. výročí udělení znaku 

Královu Poli a 110 let od povýšení Králova Pole na město.  

Připraven bude bohatý program pro malé i velké, více informací:  

http://www.kralovopole.brno.cz/25-erbovni-slavnosti-kralova-pole/a-1600 

 

PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
Datum:   sobota 24. září 2016  

Místo:   TJ Tesla Brno, Halasovo nám. 826/7, Brno - Lesná  

Start:   9:00 - 16:00 hodin 

Počet týmů:  max. 10 týmů (1 tým = 4-7 hráčů,  

   podmínka alespoň 1 žena v týmu) 

Systém hry: hraje se systémem KAŽDÝ S KAŽDÝM 

(bez PO - play off) 

Vklad:  666 Kč 

Přihláška:  do 22. září 2016 na e-mail 

lubomir.hykl@gmail.com 

Po skončení turnaje Vás zveme na přátelské posezení v Kavárně u Žambocha, kde 

se budou předávat věcné ceny.  
 

**** 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ŘÍJNU? 
Můžete se těšit na den zdraví, kde bude zdravé jídlo, nutriční terapeut 

a poradenství o BMI, měření tlaku i cholesterolu, dále na neslyšícího Honzu 

Wirtha, který bude vést workshop na téma „Láska ve vztahu“. 

Nemůžeme zapomenout také na naše nejmenší, pro ně připravujeme opět 

ve spolupráci s Divadlem Neslyším „Hravé soboty s Divadlem Neslyším“, které 

začnou 1. 10. workshopem „fotografické práce“. 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 3.VÝROČÍ KAVÁRNY 
Datum:  pátek 7. října 2016 

Na oslavě bude kouzelník a předvede nám své kouzlo mikromagie,  

více informací již brzy v pozvánce, na webové a facebookové stránce.  

http://www.kralovopole.brno.cz/25-erbovni-slavnosti-kralova-pole/a-1600
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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 

 
RÁDIO PRO NESLYŠÍCÍ 

Sledujte Rádio pro neslyšící na www.radioproneslysici.cz. Sledujeme aktuální 

informace o MHD, od Městské policie a mnoho dalšího. 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. 

 

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). 

 

 

!!!!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.radioproneslysici.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 
            Pondělí – pátek:   13 – 21 hod. 

            Sobota – neděle:  zavřeno 

     

 

 

 

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.  
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POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
 

Renáta Sýkorová    po, út, st  11 – 17 hod. 

tel: 776 888 120    čt   11 - 19 hod. 

       pá   11 - 15 

 
Erika Dobišová – on-line tlumočení po, st, čt  9 – 17 hod.  

tel: 775 644 577 pá   9 -15 hod. 

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

 
Drahuše Szymusiková         

tel: 725 605 215    podle domluvy 

 
Radka Kulichová         

tel: 608 326 030    podle domluvy 

   
Michala Wu  

tel: 733 131 997    podle domluvy 

 
Jitka Hořanská 

tel: 733 277 266    podle domluvy 

  

 
 

 

 

Činnost UNB podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. 

 

 
 

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

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 


