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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  

ZÁŘÍ 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

 29. 9.  Poláček Lukáš   10 let 

 

Přejeme vše nejlepší 

 



2 

 

     

pondělí 4. září v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: DUBAJ  
Poznali byste rádi toto krásné město více zblízka? Láká Vás 

dozvědět se více podrobností o místě ve Spojených arabských 

emirátech? Můžete se inspirovat ke svým cestám do zahraničí. 

Večerem Vás provede Marie Franců. 

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová.  
 

čtvrtek 7. září v 17 hod.   

ZNAKOVÁRNA: EGO A DUŠE  
Jste ego nebo duše? Víte, jaký je v tom rozdíl? Pro mnoho lidí 

nezvyklé téma přijde otevřít Všem jistě známý neslyšící 

Honza Wirth. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 
 

čtvrtek 14. září v 17 hod.   

VEČER W.PLCHA SE ZLATOKOPEM LADISLAVEM KOLBABOU  
Světaznalý zlatokop Ladislav Kolbaba je velmi vášnivý 

cestovatel. Navštívil mnoho států, např. Mongolsko, USA, 

Rakousko atd. O některých svých cestách a zkušenostech 

s rýžováním zlata napsal i knihy, kde popisuje své bohaté 

zážitky. Přednášku uvádí česká country legenda Waldemar Plch.  

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Andrea Ilčáková 
 

čtvrtek 21. září v 17 hod.  

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Přijďte za námi posedět u příležitosti Mezinárodního dne 

neslyšících, zahrát si zábavné soutěže, ověřit své znalosti, 

které pro Vás připraví Lubomír Hykl a Lenka Doušová a 

společně strávit čas v příjemné atmosféře.   

 

středa 27. září v 17 hod.   

FILMOVÁ STŘEDA: DOKUMENT „JE S NÁMI KONEC?“ 
Americký herec a producent Leonardo DiCaprio Vás provede různými místy na 

zeměkouli, kde je již dopad globálního oteplování ohrožující. Ve filmu se setkává 
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s některými předními představiteli států a s 

osobnostmi, které se zabývají klimatickými změnami. 

Po zhlédnutí filmu si vytvoříte vlastní názor či postoj 

k této globální problematice. Každý z nás je součástí 

malých změn, které ovlivňují životní prostředí. 

Dokument běží s českými titulky. Základní pojmy z filmu vysvětlí v úvodu 

Marek Bednařík.  
 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ŘÍJNU? 
Dále se můžete těšit i na besedu s neslyšícím Honzou Wirthem na zajímavé 

téma „Osvícení lidé“, na besedu s psycholožkou PaedDr. Karlou Hrabčíkovou, 

taky na další besedu s Waldemarem Plchem a kriminalistou JUDr. Miroslavem 

Jedličkou a mnohé další.  
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 4. VÝROČÍ KAVÁRNY 
Datum:  pátek 6. října 2017 

Na oslavě bude přítomen filmový kaskadér David Lištvan, st. (např. film Titanic 

s hercem Leonardo DiCaprio) a bude sdělovat vlastní zážitky z náročné práce 

kaskadéra několika světově známých filmů a k poslechu bude hrát hudba. 

Více informací již brzy v pozvánce, na webové a facebookové stránce.  

 

***************** 

AKCE MIMO PROSTORU UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA 
 

KUKUŘIČNÉ BLUDIŠTĚ s LOGICKOU HROU 
Datum:  sobota 2. září 2017 

Sraz:  Palcary v 15:00 hod, Brno (GPS vstup: 49.2292333N, 16.5419889E)  
 (bludiště se nachází poblíž ZOO Brno, pojedete tramvají č. 1, 3, 11 a vystupte na 

zastávce Zoologická zahrada, přejděte most a jděte po ulici Komínská až na 

Palcary. Na konci ulice se vydejte po nezpevněné cestě, který vás zavede přímo 

k bludišti) 

Ve spolupráci s divadlem Neslyším Vás provede Daniela Hyklová a Renata 

Pastrňáková poprvé v akci v terénu – tentokráte na kukuřičném poli, kde můžete 

Vy i Vaše děti zažít kukuřičné bludiště a po bludišti si zahrát mini soutěž.  

Omezený počet osob: 15 osob (přednostně rodina s dětmi) 

Zájemce o účast, hlaste se prosím do středy 31. srpna 2017 e-mailem: 

danipori@gmail.com 

mailto:danipori@gmail.com
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PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
Datum:   sobota 23. září 2017   Start:  9:00-16:00 hodin 

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

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.  

 

***************** 

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! 

mailto:marek.bednarik@gmail.com
http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc2017.php
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NENECHTE SI UJÍT V ZÁŘÍ V BRNĚ  
 

ERBOVNÍ SLAVNOSTI KRÁLOVA POLE 
Datum:  sobota 16. září od 11 – 22 hod. 

Místo: park na Slovanském náměstí 

Připraven bude bohatý program pro malé i velké, více informací:   

http://www.kralovopole.brno.cz/27-erbovni-slavnosti-kralova-pole/a-2187 

Toto je pouze informace pro Vás. 
 

OCHUTNEJ ASII 2017 
Datum:  sobota 16. září 11 hod. – neděle 17. září 18 hod. 

Místo: Malá Amerika, Brno (zděná budova vedle hlavního vlakového nádraží) 

Letošní ročník můžete ochutnat různé asijské 

speciality a tentokrát i Kavkazskou kuchyni. 

Zpestřením bude první sushimaraton v ČR. 

Kdo máte rádi tato jídla, neváhejte a běžte 

ochutnat. 

Toto je pouze informace pro Vás. 

 

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY V MĚSTĚ BRNĚ 
Datum: sobota 16. září – pátek 22. září  

Magistrát města Brna pořádá Evropský týden mobility jako 

mezinárodní kampaň na podporu ekologicky šetrných způsobů 

dopravy.  

Pro Brňany jsou připraveny akce z oblasti propagace veřejné 

dopravy, chůze či jízdy na kole včetně informování 

o významu používání reflexních prvků v dopravě.  

Všechny akce v rámci kampaně jsou zdarma. 

Více informací: www.brno.cz/etm                

Toto je pouze informace pro Vás. 

 

BRNO BEZ BARIÉR (v rámci Evropského týdne mobility) 
Datum: středa 20. září od 11 do 18 hod.   

Místo:  Moravské náměstí, Brno (u Jošta – u koně) 

Na náměstí představí UNB široké veřejnosti indukční smyčky používané lidmi se 

sluchovým postižením.         Toto je pouze informace pro Vás. 

http://www.kralovopole.brno.cz/27-erbovni-slavnosti-kralova-pole/a-2187
http://www.brno.cz/etm
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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). 

 

 
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 

 

 

 

!!!!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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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.  

 

 

**************************** 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 
                 

           Pondělí – pátek:  12 – 20 hod.

  Sobota – neděle: zavřeno 

 

 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
 

 

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 aplikace 

Facetime 

- 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:   unieneslysicibrno 

- 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 
 

Alena Weissová (začínající tlumočnice) podle domluvy      

tel: 725 258 007      

 

Andrea Ilčáková (nová tlumočnice)  podle domluvy 

tel:773 111 120 

andrea.ilcakova@neslysici.net      

                   

Drahuše Szymusiková         čtvrtek 17 – 19 hod. 

tel: 725 605 215     
 

Renáta Sýkorová     podle domluvy 

tel: 736 453 890 

sykora.ren@gmail.com 

  

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 
      

 

 

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:andrea.ilcakova@neslysici.net
mailto:sykora.ren@gmail.com
mailto:marek.bednarik@neslysici.net

