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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  

KVĚTEN 2017 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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úterý 2. května od 17 hod.     

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: ALJAŠKA 
O dobrodružstvích na cestě po studené, ale krásné 

Aljašce nám přijdou popovídat čtyři kamarádi Iveta Č. 

Ivan, Tomáš a Tomáš. Pozor, v pondělí 1. května máme 

svátek, přednáška bude proto výjimečně v úterý. 

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Sýkorová 

     
čtvrtek 4. května v 17 hod.    

VOLNÁ BESEDA 

Přijďte si odpočinout, pobavit a popovídat si s přáteli k nám 

do Kavárny u Žambocha.  

 
čtvrtek 11. května v 17 hod.  

DEN MATEK a DIVADLO NESLYŠÍM – DIVADELNÍ – FILMOVÁ 

HRA  
V rámci DNE MATEK všechny členky ženy dostanou kávu          

a sladkost zdarma.   

V 17:30 hod. k nám zavítají šarmantní herečky Daniela 

Hyklová a Renáta Pastrňáková z Divadla Neslyším, cílem budou 

krátká představení, soutěživé hry, kvíz a odměna taky pro 

dospělé.  

 
čtvrtek 18. května v 17 hod.  

VEČER WALDEMARA PLCHA S KRIMINALISTOU JUDR. 

MILOŠEM JEDLIČKOU 
Ve čtvrtek 18. května bude hostem 11. pořadu 

„Večer W. Plcha s legendou“ brněnský kriminalista 

JUDr. Miloš Jedlička, bude povídat o různých 

situacích ze své dlouholeté praxe, jistě bude jeho 

povídání moc napínavé.  

Těšíme se na Vás.  

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová a Ivan Poláček 

Přepis mluveného slova zajištěn 
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čtvrtek 25. května v 17 hod.  

BESEDA SE ZUZANOU HÁJKOVOU A HANOU WIESNEROVOU  

Z DEAF FRIENDLY 
Deaf Friendly je první agentura v ČR, která se 

zabývá zajišťováním překladů a tlumočení do 

českého znakového jazyka. Nabízí kompletní servis 

v oblasti překladatelských a tlumočnických služeb 

z češtiny do českého znakového jazyka a 

obráceně, včetně jazykových korektur a kontroly 

ekvivalentnosti. Co a jaké technologie při překladu používají, 

nám přijdou povyprávět Zuzana Hájková a Hana Wiesnerová.  

Beseda v českém znakovém jazyce. 

 
**** 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ČERVNU? 
V sobotu 3. června 2017 bude Den dětí, kde se Daniela Hyklová a Renáta 

Pastrňáková z Divadla Neslyším postarají o spokojenost našich nejmenších a 

děti se mohou těšit na různé soutěživé hry – zájemci o účast, hlaste se prosím 

do středy 31. května 2017 e-mailem: danipori@gmail.com   

Dále se můžete těšit i na besedu s neslyšícím Honzou Wirthem na citlivé a 

velmi zajímavé téma „Být hluchý nebo Neslyšící?“, na besedu s neslyšící Julii 

Kulda Hroch na téma Deaf-CODA, taky na další besedu s Waldemarem Plchem 

a jeho hosty a mnohé další.  

 
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.  

každý čtvrtek od 18:00 hod.  

 

mailto:danipori@gmail.com
http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2017.php
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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). 
 

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. 
 

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

policie nabídnout spoluobčanům se sluchovým 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. 
 

 

 

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/
http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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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: 777 891 647 (SMS)    

marek.bednarik@neslysici.net 
 

Alena Weissová  

tel: 725 258 007     podle domluvy 

(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

