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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  
LISTOPAD 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
      

19. 11.   Ammerová Miroslava   35 let 
23. 11.   Navrátilová Olga   75 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. listopadu v 17 hod.     
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA s promítáním: ÍRÁN 

O svých dobrodružstvích z cesty po tajuplném Iránu přijde 
povykládat paní Věra Gazárková, která krásnou památkami 
nabitou krajinu navštívila. Přijďte se podívat, je se na co 
těšit.  
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček  
Přepis mluveného slova zajištěn. 

 
sobota 5. listopadu v 15 hod.   
HRAVÁ SOBOTA S DIVADLEM NESLYŠÍM - HALLOWEEN 
Přijďte s vašimi dětmi na strašidelné vyprávění 
Halloweenského příběhu, který budou vyprávět herečky 
z Divadla Neslyším, Daniela Hyklová a Renáta Pastrňáková. 
Poté bude na programu tvoření s dýní a soutěž. 
Vhodné pro děti všech věkových kategorií. 
 
pondělí 7. listopadu v 15 hod.  
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA s promítáním: NOVÝ ZÉLAND 

Přijďte na tradiční pondělní cestovatelskou přednášku 
manželů Olgy a Pavla Sukových o jejich cestě po Novém 
Zélandu. 
Jejích povídání bude doplněno promítáním fotografií.  
Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 

 
čtvrtek 10. listopadu v 17 hod.    
SOCIÁLNÍ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ, ZAMĚSTNÁVANÍ OZP 
Pan PhDr. Leoš Spáčil bude povídat o podmínkách vzniku nároku na důchod, 
o  výpočtu výše důchodu, výdělečné činnosti a důchodu, a o posuzování pracovní 
schopnosti. Dále se bude věnovat zaměstnávání OZP – o podmínkách při evidenci 
na ÚP, podpoře v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, o práci konané mimo 
pracovní poměr atd. 
Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 
Přepis mluveného slova zajištěn. 
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pátek 11. listopadu v 17 hod.  
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ FRANTIŠKA BÁRTLA  

Přijďte zrelaxovat po vyčerpávajícím týdnu do kavárny 
a poslechnout si příjemné spojení saxofonu a kláves.  
Tento den má svátek sv. Martin, kavárna bude nabízet 
svatomartinské víno za výhodnou cenu. 
  

úterý 15. listopadu v 17 hod.  
DOJMY Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V BRUSELU:MNOHOJAZYČNOST 
A ROVNÁ PRÁVA V EU: ROLE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ V EU“  
Neslyšící Vlastimil Chlumský se s námi podělí o své postřehy 
ze zářijové konference konané v Evropském parlamentu v Bruselu. 
Tématem konference bylo uznání znakových jazyků v EU, 
problematika tlumočení ZJ, upozornění na nedostatky a vize 
do budoucna. Přednáška v českém znakovém jazyce. 
 
čtvrtek 24. listopadu v 16 hod.    

VÝTVARNÁ DÍLNA: TVORBA VĚNCŮ NA ADVENT 
Přijďte si vyrobit adventní věnec podle vlastního vkusu, který 
si můžete pak odnést domů.  
Tvoření povede Renáta Sýkorová a Lenka Doušová.  

**** 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PROSINCI? 

Můžete se těšit na poslední dvě přednášky letošního roku – Ivan Poláček 
o aplikaci „Chytré ucho“ a beseda s Waldemarem Plchem a jeho hosty – dvěma 
skvělými výtvarníky, paní Alenou Spankovou a Valérem Kováčem. 

 

JEDNODENNÍ VÝLET – PEKLO ČERTOVINA - OBSAZENO 
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 auto 
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/    Více informací: paní Juřicová. 

http://www.peklocertovina.cz/
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PLAVÁNÍ V AQUAPARKU – ZDARMA 
Datum:   sobota 26. listopadu 2016 
Kde:    Aquapark Brno – Kohoutovice 
Sraz:   v 9:30 hodin před vchodem do aquaparku 
Max.počet:  30 osob 
Přijďte si zaplavat na 2,5 hodiny zdarma (10 – 12:30 hodin)  
Více informací najdete na www.aquapark-kohoutovice.cz 
Vedoucí akce: Jana Poláčková nebo Peter Lištvan  
Přihlaste se v kanceláři nebo na unb@cmjn.cz do 24. listopadu 2016. 

 
V PROSINCI PŘIPRAVUJEME 
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE UNB 

Datum:  čtvrtek 1. prosince 2016 po přednášce (kolem 17:30 hod.) 
Program:  hospodaření UNB, aktivity z roku 2016, plán akcí na rok 2017  
  a diskuse  
Zveme všechny členy UNB na členskou schůzi, účast povinná.  
 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V UNB 
Datum: pátek 2. prosince 2016 od 15 hod. 
Pro děti připravujeme Mikulášskou besídku v rámci programu „Hravé soboty 
s Divadlem Neslyším“. 
Kdo bude mít zájem o dárkový balíček pro své dítě, přihlaste se v kanceláři UNB 
do středy 30. listopadu 2016.        Více informací v programu na prosinec. 
 

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V BOWLINGU 
Datum:   sobota 3. prosince 2016 od 18 – 20 hodin 
Kde:       Kajot Intacto&Planet Bowling, Olympia Brno 
  U Dálnice 777, Modřice 
Sraz:     17:15 hodin, rozdělení do skupin v 17:30 hodin 
Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit v kanceláři UNB 
do čtvrtka 1. prosince 2016. Maximální počet: 42 osob 
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V UNB 
Datum: pátek 16. prosince 2016 
Připraven program. Více informací v programu na prosinec. 
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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. 
 

PORADENSTVÍ S PC 
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační systém 
http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.php, Vyčkejte na odpověď  
s potvrzením rezervace.  
 
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. 11. a 24. 11. od 18:00 hod. 
 

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.  

 

 

!!!!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.hotelbelveder.cz/
http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2016.php
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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 
 

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 
POZOR ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY 

Po, út, st a pá:    12 – 20 hod. 
Čtvrtek:    12 – 21 hod. 
Sobota – neděle:  zavřeno 

http://www.firebrno.cz/pro-neslysici
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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 - čt   9 – 17 hod.  
tel: 775 644 577 pá    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 
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