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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  

ŘÍJEN 2017 
 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

16. 10.  Kovačiková Cecilie  75 let 

29. 10.  Plovajko Jan   40 let 

30. 10.  Voldřichová Marie  87 let 

 

Přejeme vše nejlepší 
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úterý 3. října v 17 hod.  

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: LABAKEM NA KOLE  
Zajímavé zkušenosti z putování v oblasti severní Indie Labak 

Vám předá paní Ing. Věra Gazárková.  

Vyprávění bude doprovázeno obrázkovou prezentací. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková  
 

pátek 6. října od 10 hod. - CELÝ DEN  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UNB A 4. VÝROČÍ PROVOZU KAVÁRNY 
Celodenní program v UNB.  

Součástí programu bude představení herců z divadla Neslyším, které je určené 

malým i velkým divákům.  

Na oslavě bude přítomen i filmový kaskadér David 

Lištvan, st. (např. film Titanic, Zachraňte vojína Ryana…) 

a bude sdělovat vlastní zážitky z náročné práce kaskadéra 

několika světově známých filmů.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a kolektiv 

K poslechu bude hrát DJ Pavel Nábělek. 

Program naleznete v přiložené pozvánce nebo na www.unieneslysicichbrno.cz či na 

facebookové stránce.  
 

čtvrtek 12. října v 17 hod.   

PŘEDNÁŠKA: CO SI PŘINÁŠÍME ZE SVÉ PŮVODNÍ RODINY  
Každý z nás vyrůstal v rodině. Rodina utvářela 

podmínky, které pak rozvíjely naše charakterové 

vlastnosti. Vztahy v našich původních rodinách určují, 

jak se později chováme ve svém životě. 

Z psychologického pohledu PaedDr. Karly Hrabčíkové, 

která Vám některé z hlavních zákonitostí přiblíží. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 
 

středa 18. října v 17 hod.   

FILMOVÁ STŘEDA: SLYŠET OČIMA 
Na situaci neslyšících v Rakousku nahlíží tento film. 

Zachycuje úryvky ze života několika neslyšících v 

Rakousku. Film běží s českými titulky, 89 min.  

Na konci budou nabídnuty k výběru tři tituly filmu, ke zhlédnutí v prosinci. 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
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čtvrtek 19. října v 17 hod.  

VEČER WALDEMARA PLCHA S KRIMINALISTOU JUDR. 

MILOSLAVEM JEDLIČKOU 
Tentokráte W. Plch zpovídá brněnského kriminalistu, 

pana majora JUDr. Miloslava Jedličku, který se 

specializuje již dlouhá léta na vraždy, napsal o svých 

zkušenostech knihu a založil internetové muzeum 

zločinu. Jeho povídání bude moc napínavé.  

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Alena Weissová 

 

čtvrtek 26. října v 17 hod.   

ZNAKOVÁRNA: „EGO A DUŠE“  
Neslyšící Jan Wirth ze Znakovárny Vám na přednášce 

představí rozdíl mezi egem a duší. Ego je jako ledovec, 

který je potřeba roztát, abyste mu pomohli roztát, 

potřebujete lásku. Jak ale roztát ledovec? Potřebujete 

lásku a to duše je láska. Bez duší jste ego a bez ega jste 

duše. “Ego říká: až všechno klapne, najdu klid. Duch říká: najdi klid a všechno 

klapne. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V LISTOPADU? 
V listopadu Vás čeká Halloweenská zábava s Divadlem Neslyším,  

dále přednáška o bezpečnosti, budeme vyrábět adventní věnce  

a dozvíte se i něco o všeobecně rozšířeném zlozvyku, jakým je kouření apod. 

 
 

NENECHTE SI UJÍT V ŘÍJNU V BRNĚ  

FESTIVAL KÁVY- celý týden od 1. 10. do 8. 10. 2017 
V některých vybraných kavárnách (https://tydenkavy.cz/2017/kavarny/)  

si můžete vychutnat speciálně připravenou kávu.  

7. 10. a  8. 10. probíhá také Trh kávy – v městské tržnici (Zelný trh) Brno  

v době od 10 do 21 h. Kdo miluje tento nápoj, můžete navštívit a ochutnat. 

Toto je pouze informace pro Vás. 

https://tydenkavy.cz/2017/kavarny/


4 

 

AKCE MIMO PROSTORU UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA 

PLAVÁNÍ V AQUAPARKU – ZDARMA 
Datum:   sobota 11. listopadu 2017 

Kde:    Aquapark Brno – Kohoutovice 

Sraz:   v 9:30 hodin před vchodem do aquaparku 

Max.počet:  30 osob 

Přijďte si zaplavat na 1,5 hodiny zdarma (10 – 11:30 hodin)  

Více informací najdete na www.aquapark-kohoutovice.cz 

Vedoucí akce: Peter Lištvan  

Přihlaste se v kanceláři nebo na unb@cmjn.cz do 9. listopadu 2017. 

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

V JESENÍKÁCH 
Ubytování:  hotýlek u Pekina, Dolní Údolí 44, Zlaté Hory  

Strava: polopenze (snídaně a večeře)  

Termín:  8. května – 12. května 2018  

  (úterý - sobota) 

Doprava: vlastní 

Cena: 2 280,- Kč/1 osoba  

 (pokoj s LCD televizí a vlastním 

sociálním zařízením) 

Za poplatek je možno využít wellness centrum (bazén s protiproudem, vířivá vana, 

parní sauna), finskou saunu, bowling, billiard, tenisový kurt, minigolf. 

Více informací najdete na www.hotylekupekina.cz 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1 500 Kč/1osoba     

do 8. února 2018. 

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

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

http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc.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 

http://www.hotylekupekina.cz/
http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc.php
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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! 

 

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 
 

 

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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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. 
 

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 

 

!!!!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/
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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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POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
 

Alena Weissová (začínající tlumočnice) podle domluvy      

tel: 776 888 120      

alena.weissova@neslysici.net 

 

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 Vykydalová (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:alena.weissova@neslysici.net
mailto:andrea.ilcakova@neslysici.net
mailto:sykora.ren@gmail.com
mailto:marek.bednarik@neslysici.net

