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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  

ŘÍJEN 2016 

 

 
 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
      

10. 10.   Lištvan David    15 let 

15. 10.   Igor Gordon Hykl   3 roky 

15. 10.   Regina Gordana Hyklová  3 roky 

30. 10.  Voldřichová Marie   86 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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sobota 1. října v 15 hod.     

HRAVÁ SOBOTA S DIVADLEM NESLYŠÍM 
I na podzim myslíme na naše nejmenší děti a pokračujeme ve spolupráci 

s divadlem Neslyším. Program první sobotu v říjnu povede Daniela Hyklová 

a Renáta Pastrňáková. Připravená je krátká přednáška na téma fotografie 

a výtvarná práce „Zvířata“ (tvorba koláže). 

Vhodné pro děti 6-10 let. 

 
pondělí 3. října v 17 hod.   

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA: PORTUGALSKO 
O svých dobrodružstvích z cesty po Portugalsku přijde 

povykládat Petr Strnad. Jeho povídání bude doplněno 

promítáním fotografií. Přijďte se podívat, je se na co 

těšit. 

Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

 
čtvrtek 6. října v 17 hod.    

BESEDA: WALDEMAR PLCH ZPOVÍDÁ M. KRATOCHVÍLA 
Hostem Waldemara Plcha bude mistr světa v kolové 

Miroslav Kratochvíl (nástupce legendárních bratrů 

Pospíšilových). Bude povídat o svých největších úspěších 

v závodech v kolové, přinese s sebou i DVD záznam 

ze zápasu v kolové. 

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček + Drahuše Szymusiková 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 
pátek 7. října od 10 hod. - CELÝ DEN  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UNB A 3. VÝROČÍ PROVOZU KAVÁRNY 
Celodenní program v UNB.  

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

 

 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
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čtvrtek 13. října v 17 hod.    

DEN ZDRAVÍ v Kavárně u Žambocha 
Přednáška na téma cholesterol, měření tlaku, měření BMI, 

výživová poradna. Samozřejmě nebude chybět také občerstvení 

se zdravým jídlem. 

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 

čtvrtek 20. října v 17 hod.    

VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si ve čtvrtek popovídat s přáteli. 
 

pátek 21. října v 17 hod 

WORKSHOP S HONZOU WIRTHEM – 

„Láska ve vztahu“ 
O mezilidských vztazích a hlavně o nejdůležitějším 

vztahu mezi dvěma lidmi, o lásce, nám přijde 

přednášet neslyšící Honza Wirth z Prahy. 

Přednáška bude v českém znakovém jazyce.  

 

čtvrtek 27. října v 17 hod.    

PŘEDNÁŠKA: CHCEŠ SE STÁT KRÁLEM SILNIC? 
Dopravní policista, vedoucí autodopravy, od r. 1982 učitel 

autoškoly, lektor a spoluzakladatel metodiky kurzů bezpečné jízdy, 

aktivní profesionální řidič, dopravní a speciální pedagog Ota 

Konsbul přijde povykládat o zajímavostech silničního provozu a o možnostech 

domluvit kurzy aquaplaningu (jízda po mokré vozovce). 
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

Přepis mluveného slova zajištěn. 
**** 

A NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V LISTOPADU? 
Můžete se těšit na přednášku o Íránu, dále na přednášku o zaměstnanosti 

a pojištění, hudební pátek - 11. listopadu a mnohé další.  

Pro děti připravujeme opět ve spolupráci s Divadlem Neslyším „Hravé soboty 

s Divadlem Neslyším“ - 5. listopadu bude program Halloween. 
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POZVÁNKA – „DOPRAVA A HENDIKEP“ 
Datum:  sobota 8. října 2016 od 10:00 do 17:00 hod. 

Kde:  Areál dopravní výchovy a vzdělávaní, Bauerova 7, Brno – Riviéra 

Připraven bude bohatý program, přednášet bude i Ivan Poláček z UNB 

(přednáška Neslyšící v dopravě, komunikace) přijďte se podívat – více informaci 

najdete na webové stránce http://www.dopravnihristebrno.cz/akce/doprava-a-

hendikep/08-10-2016/ 

 

JEDNODENNÍ VÝLET – PEKLO ČERTOVINA 
Datum:  sobota 12. listopadu 2016 

Sraz:  v 6:50 hod. u vlak. nádraží Brno - Královo Pole  

 (odjezd v 7:00 hod.) 

Místo:  Peklo Čertovina, Medkovy kopce 35,  

  Hlinsko v Čechách 

Doprava:  vlastní 

Cena:  250,- Kč (ZTP) – prohlídka pekla s programem (v 10:00 hod.) 

Po prohlídce s programem půjdeme rovnou na oběd do pekelného šenku – oběd 

na vlastní náklady. 

http://www.peklocertovina.cz/ 

Zájemci, přihlaste se v kanceláři UNB nebo e-mailem: unb@cmjn.cz 

do 6. listopadu.  Máme omezený počet míst.  

Více informací: paní Juřicová. 

 
POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

NA ŠUMAVĚ 
Ubytování:  hotel Belvedér, Železná Ruda 189   

Strava: polopenze (snídaně a večeře)  

Termín:  30. dubna – 6. května 2017  

  (neděle - sobota) 

Doprava: vlastní 

Cena: 3 420,- Kč/1 osoba (pokoj s vlastním sociálním zařízením) 

V ceně je k využití společenská místnost a pobyt v solné jeskyni.  

Více informací najdete na www.hotelbelveder.cz. 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 2 000 Kč/1osoba     

do 5. ledna 2017. 

http://www.dopravnihristebrno.cz/akce/doprava-a-hendikep/08-10-2016/
http://www.dopravnihristebrno.cz/akce/doprava-a-hendikep/08-10-2016/
http://www.peklocertovina.cz/
mailto:unb@cmjn.cz
http://www.hotelbelveder.cz/
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PORADENSTVÍ S PC 
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační systém 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.php, a vyčkejte na odpověď  

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:  13. 10. a 20. 10. od 18:00 hod. 

 
ING. ZUZANA ARTIMOVÁ KANDIDUJE V KRAJSKÝCH VOLBÁCH 
Místostarostku Králova Pole Ing. Zuzanu Artimovou známe jako 

podporovatelku činnosti UNB a Kavárny u Žambocha, také z našich 

přednášek.  Nyní se blíží krajské volby a proto, kdo paní Artimovou 

znáte, doporučujeme volit (zakroužkovat) pro JMK, jako poděkování 

za přízeň naší organizaci. 

 

NESLYŠÍCÍ MOHOU NOVĚ KONTAKTOVAT  

TÍSŇOVOU LINKU HASIČŮ JMK 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje nabízí novou službu 

pro neslyšící. Podmínkou je registrace na: 

http://www.firebrno.cz/pro-neslysici 

Po potvrzení registrace obdržíte telefonní číslo, na které můžete 

v případě nutnosti zaslat SMS s informací, co se stalo (požár, 

dopravní nehoda, uvězněné osoby, přírodní katastrofy…).  

Operátor Vám potvrdí SMS a vyšle příslušné jednotky, příp. informuje další 

složky Integrovaného záchranného systému. 

Služba je přístupná pouze osobám neslyšícím a osobám s poruchami řeči. 

 

SMS NA TÍSŇOVOU LINKU PRO NESLYŠÍCÍ - 724 002 156 
SMS linka pro neslyšící umožňuje strážníkům brněnské Městské 

policie nabídnout spoluobčanům se sluchových postižením 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 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.php
http://www.firebrno.cz/pro-neslysici
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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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). 

 

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 
  Pondělí – pátek:   13 – 21 hod. 

         Sobota – neděle:  zavřeno 

 

!!!!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. 
 

 

 

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.  
  

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
Renáta Sýkorová    po, út, st  12 – 17 hod. 

tel: 776 888 120    čt   12 - 19 hod. 

       pá   12 – 15 hod. 

 

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

tel: 775 644 577 čt   9 - 15 hod. 

erika.dobisova@neslysici.net  - další tlumočení dle domluvy 

 

Drahuše Szymusiková         

tel: 725 605 215    čtvrtek   17 – 19 hod. 

 

Radka Kulichová         

tel: 608 326 030    podle domluvy 

   

Michala Wu  

tel: 733 131 997    podle domluvy 

 

Jitka Hořanská 

tel: 733 277 266    podle domluvy  

 

Marek Bednařík     

tel: 777891647 (SMS)   podle domluvy 

marek.bednarik@neslysici.net 

       

 

 

Činnost UNB podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. 

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

  725 605 216 

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

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 


