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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  

ČERVENEC - SRPEN 2017 
 

 

 

Hodně štěstí a stálé zdraví, 

založil jsi toho dost, 

v práci trávíš půlku žití, 

lepší spokojený býti, takže, 

nyní ať ti slouží internet! 

 

Čestný předseda UNB Svatopluk Žamboch slaví své 80.narozeniny.  
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Své narozeniny oslaví: 
      

2. 7.   Žamboch Svatopluk   80 let 

10. 7.  Kounický Jindřich   75 let 

13. 7.   Čechovský Martin   60 let 

10. 8.  Vaněk Jan     55 let 
 

Přejeme vše nejlepší! 
 

 

OD 3. 7. DO 9. 7. 2017 BUDE MÍT  

UNB A KAVÁRNA U ŽAMBOCHA ZAVŘENO.  

ZNOVU SE UVIDÍME V PONDĚLÍ 10. 7. 2017 

 
 

pátek 28. července v 17 hod.  

GRILOVÁNÍ NA DVORKU + PŘEDNÁŠKA O ISLANDU – JAN 

FIURÁŠEK 
Máte po dovolené, nebo Vás dovolená teprve čeká a nevíte kam zajít 

po práci s kamarády? Přijďte si spolu s námi něco chutného ugrilovat, 

kromě jídla budeme mít i přednášku o Islandu, kterou povede 

neslyšící Jan Fiurášek, žijící v této krásné krajině. Těšíme se na Vás! 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 
pátek 25. srpna v 17 hod.  

LOUČENÍ SE S LÉTEM ANEB GRILOVANÍ NA DVORKU + 

DEGUSTACE VÍN 
Blíží se nám konec léta, no venku to tak ale vůbec 

nevypadá, vedro jako v Africe.  

Přijďte k nám uhasit žízeň a opět se bude po delší 

době i grilovat, nebo můžete ochutnat nějaký 

domácí zákusek. Kromě jídla budete moct i 

degustovat vína z jižní Moravy.  

Moc se na Vás těšíme! 
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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: dle individuální dohody 

 

KURZ POSLECHOVÝCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ PRO 

UŽIVATELE SLUCHADEL 
V UNB probíhá kurz poslechových a komunikačních dovedností pro uživatele 

sluchadel.  

Pro koho je kurz určen?  Pro začínající uživatele sluchadel  

Náplň kurzu:  základní znalosti o sluchadlech, údržba a ošetřování sluchadel, 

rozeznávání základních zvuků, trénink v poslechu slov a vět, 

rozdíly v mužské a ženské intonaci, návyk na poslech v rušivém 

prostředí a praktický návyk na pravidelné používání sluchadel 

Po tomto kurzu již vaše sluchadlo nikdy neskončí zapomenuté v šuplíku nočního 

stolku! 

 

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). 

 

 

 

!!!!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://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2017.php
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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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 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 

 
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. 

 
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.  

 

 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
 

Datum:   sobota 23. září 2017 

Místo:   TJ Tesla Brno, Halasovo náměstí 526/7, Brno – Lesná 

Start:   9:00-16:00 hodin 

Počet týmů: max. 12 týmů (1 tým = 4 - 7 hráčů/ek) 

Systém hry: 3 +1 

Hrací doba: Délka jednoho zápasu bude upřesněn včas před začátkem 

turnaje dle počtu přihlášených týmů 

Podmínky turnaje: Při hře musí být v poli minimálně jedna hráčka. Gól, jenž 

vstřelí hráčka, se budou počítat jako dva góly. 

Vklad:   777 Kč 

Odměny:  peněžitá hotovost, poháry a medaile 

Přihláška:  do 16. září 2017 na marek.bednarik@gmail.com, napsat název 

týmu a seznam jmen hráčů/ek 

Po skončení turnaje Vás zveme na přátelské posezení v Kavárně u Žambocha, kde 

se budou rozdávat odměny vítězům turnaje.  

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA (LETNÍ SEZÓNA) 
                 

         Pondělí – pátek:  14 – 22 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.  
 

  

mailto:marek.bednarik@gmail.com
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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  
    

 

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 – čtvrtek: 9 – 17 
Pátek:   9 – 15 

 
  

  

 

 

 

 
 
Vyzkoušejte S-LINKU na www.tkcn.cz (přes chatovací okno Foxydesk - liška) 

 

mailto:tkcn@tkcn.cz
http://www.tkcn.cz/
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KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST 
ZÁŘÍ 2017 – ČERVEN 2018 

 

 
Kurzy jsou určené široké veřejnosti. 

Vyučujícími jsou neslyšící lektoři, rodilí mluvčí ČZJ. 
Kurzy probíhají ve 2 pololetích: září – leden, únor – červen. 

Výuka probíhá 1x týdně – 1,5 hod. 
Cena kurzovného za 1 pololetí je 1990 Kč (konverzace: 1890 Kč). 

 Pro více informací nás můžete kontaktovat  
na adrese: Palackého třída 114 (vchod z ulice Kollárova), Královo Pole, 

telefonicky: 541 245 321, 725 605 216, 
na emailu: unb@cmjn.cz. 

Přihlášky naleznete na: www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php 

 

TYP KURZU 

 

DEN KONÁNÍ 

 

ČAS KONÁNÍ 

 

 

ZAHÁJENÍ 

 

Začátečníci pondělí 18:30 – 20:00 18. 9. 2017 

Začátečníci úterý 16:30 – 18:00 19. 9. 2017 

Začátečníci středa 16:30 – 18:00 20. 9. 2017 

Začátečníci středa 18:30 – 20:00 20. 9. 2017 

Pokročilí pondělí 16:30 – 18:00 18. 9. 2017 

Pokročilí úterý 18:30 – 20:00 19. 9. 2017 

Konverzace středa 18:30 – 20:00 20. 9. 2017 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php
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POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
 

Erika Gavelčíková Dobišová   podle domluvy 

tel: 775 644 577                             (od 31. 7. 2017 mateřská dovolená) 

erika.dobisova@gmail.com      
 

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        
 

Marek Bednařík     podle domluvy 

tel: 777 891 647 (SMS)    

marek.bednarik@neslysici.net 
 

Alena Weissová (začínající tlumočnice) podle domluvy      

tel: 725 258 007      

 

Andrea Ilčáková (nová tlumočnice)  podle domluvy v kanceláři UNB  

      

 

 

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

