
1 
 

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  
LEDEN 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
      

 1. 1.   Oksak Diana    65 let 
14. 1.  Sedláčková Matylda   65 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 5. ledna v 17 hod.     
VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si se svými přáteli do kavárny popovídat třeba o tom, jaké 
dárky jste dostali o Vánocích nebo jak jste se měli o Silvestru.  
 
pondělí 9. ledna v 17 hod.   
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: ŠVÝCARSKO – PUTOVANÍ 
OD MOŘE K VELEHORÁM  
První přednášku v novém roce povedou manželé Radka 
a Petr Běhávkovi. Podělí se s námi o své zážitky z cesty 
po Švýcarsku. Přijďte se podívat, možná vás inspirují 
a půjdete se na doporučená místa podívat taky. 
Jejich povídání bude doplněno promítáním fotografií.  
Tlumočení znakového jazyka: Erika Dobišová 
 
čtvrtek 12. ledna v 16:45 hod.  
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ – TVORBA KOŠÍKU  
Ve spolupráci s výtvarnou dílnou Matilda (www.dilnamatilda.cz ) Vás zveme 

na výtvarné tvoření – pletení košíku. Přijďte si svůj košík 
vlastnoručně uplést a udělat si i po Vánocích radost.  
Počet osob je omezen: max. 10 osob – je potřeba se 
přihlásit na e-mail – unb@cmjn.cz nebo osobně v kanceláři 
UNB do 10. 1. 2017. 
Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

 
čtvrtek 19. ledna v 17 hod.    
VEČER WALDEMARA PLCHA S PETREM ŠVANCAROU 
Pozvání na besedu přijal Petr Švancara - bývalý 
fotbalista, bavič a brněnský patriot. Určitě se je na co 
těšit, zejména pro ty, co mají vztah k fotbalu. Jako 
obvykle večer bude moderovat Waldemar Plch.  
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček, Drahuše 
Szymusiková 
Přepis mluveného slova zajištěn. 
 

http://www.dilnamatilda.cz/
mailto:unb@cmjn.cz
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čtvrtek 26. ledna v 17:30 hod.    
PŘEDNÁŠKA O KOMIKSU S MARCELEM KRIŠTOFOVIČEM 

Jak vznikl komiks? Jak vypadal v minulosti 
a teď? Je odlišná kultura komiksu v Americe, 
Evropě a Asii? Neslyšící čtenáři komiksu rozumí, 
nebo ne? O tom všem přijde povídat neslyšící 
Marcel Krištofovič. 
Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 
**** 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ÚNORU? 
Těšit se můžete na přednášku Honzy Wirtha z Prahy, na další výtvarné tvoření 
s Matildou (www.dilnamatilda.cz), besedu s Waldemarem Plchem a jeho hosty – 
brněnskými legendami a jiné. 
 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP  - OKOLÍ VINOHRAD 

Datum: neděle 1. ledna 2017  
Sraz:  Brno - Stará Osada (konečná tramvaje) v 10:00 hod 
Trasa: asi 3 km     Vede paní Juřicová. 
 

TRÉNINKOVÝ SEMINÁŘ SEBEOBRANY 
Datum:  středa 4. ledna 2017  
Sraz:  Brno, před hlavní vlakové nádraží v 17:45 hod 
Kdo má zájem o tréninkový seminář sebeobrany pro neslyšící,  můžete se 
dostavit. Seminář je zdarma, povede ho policejní a civilní instruktor Krav Maga 
IKMF Vlastimil Pitrocha. Neslyšícím se bude věnovat neslyšící  Tamara Bjalková, 
která zajistí výcvik i jeho překlad do znakového jazyka. Seminář bude probíhat 
v opuštěné  budově v Brně, vezměte si proto s sebou starší oblečení, suspensor 
a chránič zubů. 
 

TURISTIKA – OD ŘÍCMANIC DO BABIC NAD SVITAVOU 
Datum: sobota 21. ledna 2017  
Sraz:  Brno – hlavní nádraží v 8:30 hod 
  (odjezd vlaku v 9:01 hod) 
Trasa: asi 5 km     Vede paní Juřicová. 

http://www.dilnamatilda.cz/
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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:  29. dubna – 5. května 2017  
  (sobota - pátek) 
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. 
 

Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské 
příspěvky na rok 2017.    
  Pracující          200 Kč 
  Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti 160 Kč 
Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.  
Výhody členství v UNB:  Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy 
     Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti 
     Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení 
     atd. 

 
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: 5. 1. a 19. 1. od 18:00 hod. 
 
 

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

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA 
PROVOZNÍ DOBA  

Po, út, st a pá:      12 – 20 hod. 
Čtvrtek:      12 – 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. 
 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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P R O P O Z I C E SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ 
V  KARTÁCH    "J O K E R  42" 

 
Pořadá:   UNIE  NESLYŠÍCÍCH  BRNO, z.s. 

 
 

Datum:     sobota 4. února 2017 
  
Začátek:   9:00 hod. 
Start:  10:00 hod. 
 
Místo konání:  Kavárna u Žambocha - Kollárova 9, Brno - Královo Pole 
 
Ředitel:   Lištvan Peter 
 
Přihlášky:   na místě UNB 
 
Prezence:   na místě UNB 
 
Vklad:  80 Kč 
 
Doprava:  Od hl. nádraží ČD s výstupem 12. zastávky „Semilasso“ tramvaje 

číslo 1 (směr Řečkovice), pak půjdete zpět pěšky druhá ulice 
doleva dolů. 

 
Ceny:   1. místo až 10. místo věcné ceny 
 
Občerstvení:   Kavárna u Žambocha 
 

Těšíme se na Vás 
 
 

 Lištvan Peter       Lištvanová Petra   
ředitel turnaje            předsedkyně UNB 
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ONLINE SLUŽBY V UNB, z.s.  
- 

TLUMOČENÍ A PORADENSTVÍ 
 

1) Online tlumočení znakového jazyka a poradenství 
 
- tlumočení telefonátů přes webkameru s tlumočnicí - programy Skype a OoVoO 
- můžete telefonovat na úřady, k lékaři, do obchodu, do zaměstnání, do školy...  
- tlumočení textu do ZJ a obráceně 
- online poradenství – sociální systém, pomoc s vyplněním žádosti, přetlumočení obsahu 

dopisu 
- Skype, OoVoO:  unieneslysicibrno 

unieneslysicibrno2 
- Facetime:  tkcn@tkcn.cz 

 
Kdy?  Pondělí - čtvrtek   9 - 17   
 Pátek   9 - 15  
    
Pracovníci:  Lenka Doušová (poradenství, tlumočení textu do ZJ)  

Renáta Sýkorová (tlumočení ZJ, poradenství) 
    Erika Dobišová (tlumočení ZJ) 

 
Pokud služba právě není dostupná, omlouváme se, tlumočnice právě tlumočí v terénu. 

 
 

2) S-LINKA textové tlumočení psanou češtinou 
Můžete telefonovat na úřady, k lékaři, do obchodu, do zaměstnání a vyřizovat osobní 
záležitosti. Komunikace probíhá textovou formou (formou chatu). 
 
Operátorky jsou k dispozici: 
Pondělí – pátek 10 – 14  
  
  
 
 
 
 
Vyzkoušejte S-LINKU na www.tkcn.cz (šedé okno S-linka) 

 
 
 

mailto:tkcn@tkcn.cz
http://www.tkcn.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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