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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  

LEDEN 2018 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

18. 1.  Buriánová Irena  60 let 

25. 1.  Malinka Jan   50 let 

31. 1.  Jedlička Quirin   65 let 

 

Přejeme vše nejlepší 
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čtvrtek 4. ledna v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: ZKUŠENOSTI POŽÁRNÍKA  
Jaké zkušenosti má neslyšící požárník Martin Látal, 

pracující v tomto náročném povolání, se můžete 

dozvědět v první přednášce v novém roce 2018. 

Přednáška v českém znakovém jazyce  

 
pondělí 8. ledna v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: IZRAEL  
První cestovatelskou přednášku v novém roce 

povedou Olga a Pavel Sukovi. Podělí se s námi o své 

zážitky z cesty po Izraeli. Jejich povídání bude 

doplněno promítáním fotografií.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

 
středa 10. ledna v 17 hod.   

FILMOVÁ STŘEDA: PUTINOVY HRY 
Sen o světovém svátku sportu se sice proměnil ve 

skutečnost, ale za jakou cenu? Kdo je tím skutečným 

vítězem a kdo poraženým? Zimní olympijské hry v Soči 

2014 zůstanou navždy zapsány jako kontroverzní 

projekt ruského prezidenta Vladimira Putina. 

Režie: Alexander Gentelev 

Německo/Rakousko/Izrael | 2013 | 90 minut 

Doprovodné slovo: Marek Bednařík 

 
čtvrtek 11. ledna v 17 hod.   

PŘEDNÁŠKA: RÁDCE PACIENTA  
Jaká jsou Vaše práva při pobytu v nemocnici? Co si vzít 

s sebou? Na co máte právo v oblasti prevence. Vyprávění 

o některých screeningových programech, na která máte 

nárok. Přednášku povede paní Zdena Borecká. 

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová 
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čtvrtek 18. ledna v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: PREVENCE KARCINOMU PRSU  
Přínosem setkání budou osobní zkušenosti s touto 

nemocí. Dozvíte se také, jak předcházet těmto 

chorobám. Některé užitečné rady Vám předají 

Stanislava Absolínová a její kolegyně z Mamma 

HELP.  

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 
 

čtvrtek 25. ledna v 17 hod.  

VEČER WALDEMARA PLCHA S FOTOGRAFEM FRANTIŠKEM KRESSOU 

Hostem je fotograf František  Kressa - 

křest jeho nové knihy Normalizační Brno - 

kniha, která popisuje, jak jsme za 

komunistů žili a jaká byla atmosféra na 

ulicích a mezi lidmi v té době. 

Tlumočení znakového jazyka:  

Drahuše Szymusiková 

 

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

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 
  Pondělí – pátek:   12 – 20 hod. 

         Sobota – neděle:  zavřeno 

 

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH 
Sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018 ZAVŘENO 

Středa 3. 1. 2018: 12 – 20 hod. 

 

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

AKCE MIMO PROSTORU UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP – OD OBORY HOLEDNÁ DO PISÁREK 
Datum:  pondělí 1. ledna 2018 

Sraz:  Brno – Mendlovo náměstí v 9:30 hod. 

Trasa:  asi 5 km 

Vede paní Lenka Juřicová 

 

PŘÁTELSKÝ TURNAJ VE FLORBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
Datum:  sobota 6. ledna 2018 

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

Start: 9:00 – 16:00 hod. 

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

se budou rozdávat odměny vítězům turnaje.  

 

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. 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

http://www.hotylekupekina.cz/
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NENECHTE SI UJÍT V LEDNU V BRNĚ  
 

HANÁCKÁ NÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ  
s mezinárodní účastí všech plemen 

Datum:  sobota 13. ledna – 14. ledna  

Místo: v areálu brněnského výstaviště  

http://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-

vystava-psu/ 

Toto je pouze informace pro Vás. 

 

ZELENÁ BURZA 2018 
Datum:  středa 17. ledna od 9:30 – 16:00 hod.  

Místo: Brněnské výstaviště, pavilon B 

Sedmý ročník kontraktační prodejní výstavy českých zahradnických výpěstků.   

http://www.zelena-burza.cz/        Toto je pouze informace pro Vás. 

 

GO – REGIONTOUR  
Datum: čtvrtek 18. ledna do neděle 21. ledna 

Místo: Brněnské výstaviště 

Veletrh REGIONTOUR (mezinárodní veletrh turistických možností v regionech) 

je hlavní prezentační platformou potenciálu cestovních ruchu v regionech ČR. 

Na veletrhu GO (mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu) se prezentují 

tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře a agentury se zaměření na výjezdovou 

turistiku. Souběžně s veletrhy probíhají Festival krajových specialit a 

regionální potraviny RegFoodFest, mezinárodní soutěž Gastro Junior Brno – 

BidvestCup a GO KAMERA – festival cestovatelských filmů, fotografií a 

publikací.  

http://www.bvv.cz/go-regiontour/        Toto je pouze informace pro Vás. 

 

!!!!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.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.bvv.cz/vystavy-psu/narodni-vystava-psu/
http://www.zelena-burza.cz/
http://www.bvv.cz/go-regiontour/
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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI LISTOPADU 
 

pátek 3. listopadu – Halloweenská zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

čtvrtek 16. listopadu – Večer W. Plcha s Miroslavem Hirtem 

čtvrtek 30. listopadu – Tvoření adventních věnců 
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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 

 
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. 

 

 

http://unieneslysicichbrno.cz/kurzpc.php
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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 
 

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.  
 

 

DO NOVÉHO ROKU 2018 VÁM  

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO A KAVÁRNA U ŽAMBOCHA PŘEJÍ 

HOJNOST, LASKAVÉ ŠTĚSTÍ, PEVNÉ ZDRAVÍ  

A UPŘÍMNOU SPOKOJENOST V KRUHU PŘÁTEL,  

DOMA I V ZAMĚSTNÁNÍ. 

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ S VÁMI V NOVÉM ROCE 

2018. 
 

 

 

http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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      podle domluvy      

tel: 776 888 120      

alena.weissova@neslysici.net 

 

Andrea Ilčáková     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

