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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  

DUBEN 2017 

 
 

 

 

 

 

 
 

UNB PŘEJE KRÁSNÉ PROŽITÍ 

SVÁTKŮ VELIKONOČNÍCH 
 

 

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. dubna od 9:30 hod.     

HRAVÁ SOBOTA S DIVADLEM NESLYŠÍM – VELIKONOČNÍ HRA  
Opět máme ve spolupráci s divadlem Neslyším akce pro děti s herečkami 

Danielou Hyklovou a Renátou Pastrňákovou. Cílem hravé soboty bude velikonoční 

tvorba, malování, pohybové velikonoční hry a překvapení pro děti. 

Přijďte se zabavit s celou rodinou.     Věk: 2 – 8 let  

  

pondělí 3. dubna v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: MALÝ TIBET 
Po povídání o Kašmíru nás čeká druhá část putování po 

Asii. Tentokrát o Malém Tibetu, o kterém nám přijdou 

popovídat manželé Jiří a Dagmar Dvořáčkovi. 

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová, Erika 

Gavelčíková Dobišová 

 

čtvrtek 6. dubna v 17 hod.    

VOLNÁ BESEDA 

Přijďte si odpočinout, pobavit a popovídat si s přáteli k nám do Kavárny u 

Žambocha.  
 

pátek 7. dubna v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: ŽENY RODÍ TAK, JAK ŽIJÍ 
Propásli jste možnost podívat se na dokument a 

besedu o porodu doma? Nenechte si ujít jedinečnou 

příležitost shlédnout dokument a přímo se zeptat po 

filmu, co vás napadne. Těší se na vás Lucie 

Sedláčková Půlpánová, Kamil Panský, Eva 

Kastnerová a host dula Johanka Hanka Kubaňová. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 

čtvrtek 13. dubna v 17 hod.  

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ + VOLNÁ BESEDA 
Alena Weissová a Lenka Doušová Vás srdečně zvou na velikonoční výtvarné 

tvoření. Přijďte si společně ozdobit vajíčka pomocí netradičních technik. 

V kavárně bude také v nabídce zelené pivo, nenechte si ho vypít někým jiným.   
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čtvrtek 20. dubna v 17 hod.  

VEČER W.PLCHA S LEGENDOU MUDr. JANEM VÁLKOU 
Ve čtvrtek 20. dubna bude hostem jubilejního 10. pořadu 

„Večer W. Plcha s legendou“ náš přední plastický chirurg MUDr. 

Jan Válka.  

Tlumočení znakového jazyka: Erika Gavelčíková Dobišová, 

Drahuše Szymusiková 

Přepis mluveného slova zajištěn.  

10. pořad bude zahájen slavnostním přípitkem.   

 
čtvrtek 27. dubna v 17 hod.  

BESEDA S PREZIDENTEM ČESKÉHO SVAZU NESLYŠÍCÍCH 

SPORTOVCŮ MGR. OTOU PANSKÝM 
Neslyšící Mgr. Ota Panský přijde stručně představit organizovaný 

sport pro neslyšící v České republice, fungovaní organizace a různé 

zajímavosti. Přijďte se podívat, určitě se je na co těšit.  

Beseda v českém znakovém jazyce. 

 
**** 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V KVĚTNU? 
Těšit se můžete na besedu se Zuzanou Hájkovou z Deaf Friendly, na další 

besedu s Waldemarem Plchem a jeho hosty a mnohé další. Tentokrát pro 

dospělé připravujeme akci s Divadlem Neslyším na téma „Divadelní-filmová 

soutěž“, krátká představení - show, soutěživé hry, kvíz a odměna.  

 

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. 
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23. MEZINÁRODNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH 

DRUŽSTEV V BRNĚ 
Datum:     sobota 22. dubna 2017 od 9 – 19 hodin 

Místo:      hala Vysoké školy veterinární, ul. Palackého 1-3, Brno 

UNB se také zúčastní, přijďte nás podpořit.  
 

TVARŮŽKOVÝ FESTIVAL OLOMOUC 2017 

Datum:  pátek 28. dubna a sobota 29. dubna 2017 od 9 hod. 

Místo:  Horní náměstí, Olomouc  

Koncem dubna ožije centrum Olomouce druhým ročníkem festivalu na počest 

typické hanácké speciality – Olomouckým tvarůžkům, které se vyrábějí v 

Lošticích už více než šest set let. 

Kdo má zájem, ať si udělá výlet sám.    Toto je pouze informace pro Vás.  
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE 

SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM NA ŠUMAVĚ 
Více informací najdete na www.hotelbelveder.cz. 

Zbylé částky, tj. 1 420,- Kč/1 osoba, prosíme, 

zaplaťte do 28. dubna 2016 v kanceláři UNB.  
 

PORADENSTVÍ S PC 
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační systém 

http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2017.php, a 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: 6. 4.,  20. 4. a 27. 4. od 18:00 hod. 

 

!!!!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://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2017.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). 

 

MOBILNÍ APLIKACE ZÁCHRANKA 
Doporučujeme používat aplikaci Záchranka do Vašich 

mobilních telefonů. Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy 

nevíte, co se může stát. Proto je mobilní 

aplikace Záchranka ve Vašem mobilním telefonu vždy 

připravena pro rychlé kontaktování Zdravotnické záchranné 

služby. Pro neslyšící je výhoda, že po stisku tlačítka aplikace 

sama odešle informace o osobě a zdravotním stavu a přesnou 

polohu pro záchranáře, ti potom hned ví, kde neslyšící osobu 

najít. 

 
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.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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KAVÁRNA U ŽAMBOCHA - PROVOZNÍ DOBA  
Po, út, st a pá:   12 – 20 hod. 

Čtvrtek:   12 – 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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************************************************* 

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)  

    Erika Gavelčíková 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 9 – 17  
  

  

 

 

 

 

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 
 

Erika Gavelčíková 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 
 

Renáta Sýkorová     podle domluvy 

tel: 776 888 120 

sykora.ren@gmail.com     
 

Drahuše Szymusiková         čtvrtek 17 – 19 hod. 

tel: 725 605 215     
 

Radka Kulichová     podle domluvy   

tel: 608 326 030     
   

Michala Wu      podle domluvy 

tel: 733 131 997     
 

Jitka Hořanská      podle domluvy 

tel: 733 277 266      
 

Marek Bednařík     podle domluvy 

tel: 777891647 (SMS)    

marek.bednarik@neslysici.net 
 

Alena Weissová      podle domluvy v kanceláři UNB 

(začínající tlumočnice)      

 

 

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 

mailto:marek.bednarik@neslysici.net

