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Unie neslyšících Brno, z.s.,  
člen Českomoravské jednoty neslyšících 

„Nejvyužívanější služby nejenom v Brně, ale i po celé ČR“ 
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  

ČERVEN 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Společné foto před hotelem Belvederem na Šumavě na pobytové akci,  

konané dne 29. 4. 2017 - 5. 5. 2017.         Autor fotografie: Lištvanovi 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

 27. 6.  Jedličková Anna   87 let 

 

Přejeme vše nejlepší 
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čtvrtek 1. června v 17 hod.  

ZNAKOVÁRNA: BÝT HLUCHÝ NEBO NESLYŠÍCÍ S HONZOU 

WIRTHEM 
Proč je slovo hluchý nebo hluchoněmý nejen pro 

neslyšící nadávka nebo uražející? Jaké termíny 

používají v jiném státě, např. v Německu - gehörlos či 

taub, který termín je správný? To se dozvíte vše ve 

Znakovárně v Kavárně u Žambocha, kde vás očekává 

workshop a diskuse. Budeme se na vás všechny těšit a také na vaše názory! 

Přednáška i workshop v českém znakovém jazyce. 

 

neděle 4. června v 15 hod.  

DEN DĚTÍ S DIVADLEM NESLYŠÍM 
Víte, že 1. června slaví děti svůj svátek. Přijďte se svými 

dětmi oslavit jejich svátek. Čeká vás bohatý program, 

nechte se překvapit – různé hry, soutěže, malováním na 

obličej a to vše pod taktovkou Divadla Neslyším.  

Vítány jsou děti všech věkových kategorií. Zájemce o účast, hlaste se prosím do 

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

Přihlášené děti dostanou balíček s překvapením. 

 

pondělí 5. června od 17 hod.     

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: HAVAJSKÉ OSTROVY 
O dobrodružstvích na cestě po exotických Havajských 

ostrovech, krásné fauně i flóře nám přijde popovídat 

Jakub Mácha. Vyprávění bude doplněno i prezentaci. 

Těšíme se na poslední setkání před letem. 

Tlumočení znakového jazyka: Erika Gavelčíková Dobišová 

 

čtvrtek 8. června v 17 hod.    

PŘEDNÁŠKA: DEAF-CODA S JULII KULDA HROCH 
Co znamená termín CODA asi víte, ne? To vůbec nevadí, Julia 

Kulda Hroch nám vše vysvětlí a taky se budeme hodně bavit o 

novem termínu DEAF – CODA a rozdílech mezi CODA a DEAF-

CODA. Přednáška v českém znakovém jazyce. 
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čtvrtek 15. června v 17 hod.  

VEČER W.PLCHA S MUDr. ZDEŇKEM ZIEGELBAUEREM 
Ve čtvrtek 15. června bude hostem 12. pořadu „Večer 

W. Plcha s legendou“ přední brněnský chirurg MUDr. 

Zdeněk Ziegelbauer, který je také klubový lékař Komety 

Brno a národního mužstva České republiky a Bolkovy 11. 

Těšíme se na Vás.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Alena Weissová 

Přepis mluveného slova zajištěn. 

 
čtvrtek 22. června v 17 hod.  

APLIKACE ZÁCHRANKA OD A DO Z 

BEZBARIÉROVÉ BRNO S I. POLÁČKEM A DEN OTCŮ 
Jako vznikla aplikace Záchranka? Pro koho je určená? Jak ji 

správně používat? To vše se dozvíte přímo od vývojáře této 

aplikace.  

Poté Vás bude informovat I. Poláček o projektu 

bezbariérové Brno ve spolupráci s městem Brnem. Máte 

problém v dopravě? Chybí nápisy v MHD nebo na nádraží? To vše můžete říct 

nám v UNB.  

Pro členy UNB a zároveň otce máme ke dni otců připraveno překvapení.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

 
čtvrtek 29. června v 17 hod.  

VÍTÁNÍ LÉTA + GRILOVÁNÍ NA DVORKU  

DIVADLO NESLYŠÍM – DIVADELNÍ – FILMOVÁ HRA  
Srdečně vás všechny zveme na předprázdninové 

grilování na venkovní zahrádce, spojené s divadelním 

programem pro dospělé. 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. Program bude pokračovat volnou zábavou. Přijďte spolu s námi zahájit 

letní sezónu, těšíme se na vás!  
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JEDNODENNÍ VÝLET  

rozhledna Slunečná, opilé sklepy – Velké Pavlovice, 

Archeopark Pavlov, okolí Mikulova 
Datum: sobota 17. června 2017  

Sraz:  OC Futurum, Vídeňská 100 – parkoviště před  

   OC v 7:40 hod (odjezd autem v 8:00 hod) 

Doprava: vlastní auto 

Vede paní Juřicová. 

 

 

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.  

 
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. 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

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

