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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  

BŘEZEN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

10. 3.  Konečný Stanislav   86 let 

20. 3.  Hvězda Jan    70 let 

 

Přejeme vše nejlepší 
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Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské 

příspěvky na rok 2018.    

  Pracující          200 Kč 

  Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti 160 Kč 

Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.  

Výhody členství v UNB:  Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy 

     Den otců - překvapení 

     Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti 

     Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení atd. 

 

 

čtvrtek 1. března v 17 hod.     

PŘEDNÁŠKA: ŽIVOT VOJÁKA 
Zkušenosti ze života vojáka, který slouží ve speciální 

jednotce, sloužící v zahraničních státech, např. 

v Afghánistánu. To vše bude povídat voják Pavel, který už  

u nás dělal přednášku na podzim 2017.  

Tlumočení znakového jazyka: Marek Bednařík 
 

čtvrtek 8. března v 18 hod.  

PŘEDNÁŠKA: MAROKO 
Zážitky ze svého putování po Maroku Vám bude vyprávět Marek Bednařík. 

Zajímavé fotografie budou připraveny formou prezentace. Přednáška bude 

v českém znakovém jazyce.  
 

pondělí 12. března v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: INDIE I. 
Marie Franců bude vyprávět o Indii. Toto téma bude 

rozděleno do dvou přednášek - v dubnu bude navazovat 

přednáškou Indie II.  

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová 
 

středa 14. března v 17 hod.   

FILMOVÁ STŘEDA: 10 MILIARD – CO MÁTE NA TALÍŘI 
Bude produkce potravin stačit pro lidstvo. Film se zabývá jednotlivými přístupy 

zemědělství, od mechanizovaného průmyslového způsobu přes umělou výrobu 

potravin po městské zahradničení na parkovacích stáních. 
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Dokumentární německý film 2015  102 min 

Doprovodné slovo: Marek Bednařík 
 

čtvrtek 15. března v 17 hod.   

VEČER W.PLCHA S DRÁHOVÝM CYKLISTOU 

SVATOPLUKEM BUCHTOU  
Waldemar Plch představuje osobnosti Brna ve svém 18. 

pořadu. Tentokráte přivítá pana Svatopluka Buchtu, 

dráhového cyklisty, mistra světa z roku 1986, trenéra Dukly 

Brno. 

Tlumočení znakového jazyka:  

   Drahuše Szymusiková a Ivan Poláček 
 

čtvrtek 22. března v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: JEDINEČNÁ ZVÍŘATA V AUSTRÁLII 
V Austrálii žije široká škála fauny. Pojďme se spolu podívat na krátký seznam 

zvířat, které vás určitě okouzlí. Některé z nich najdeme také v ZOO, ale není 

nic krásnějšího než tyto zajímavá zvířata pozorovat v jejich přírodních 

domovech v Austrálii.  

Přednáška v českém znakovém jazyce a bude přednášet Martin Kulda. 
 

pátek 23. března v 16 hod. 

VELIKONOČNÍ TVORBA PRO DĚTI S DIVADLEM NESLYŠÍM 
Ve spolupráci s divadlem Neslyším Vás provede Daniela Hyklová a Renata 

Pastrňáková velikonoční tvorbu, kde si budou moct děti vyrobit zvířátka. Po 

tvorbě nebude chybět soutěž, ve formě hry, za kterou pak děti dostanou 

odměnu.  
 

čtvrtek 29. března v 16 hod.  

JARNÍ KURZ: DRÁTKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ 
Pod vedením Marcely Cirhanové, výtvarnice s 

dlouholetou zkušeností, si budete moci vytvořit různé 

dekorační předměty z tohoto netradičního materiálu.  

Je nutné, aby zájemci o kurz se přihlásili v kanceláři 

UNB do 19. března 2018 a zaplatí 80,- Kč za 

materiály.  

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V DUBNU? 
Těšit se můžete na přednášku Indie II. – volné pokračování, dále psychologickou 

přednášku na téma „Strach“, na přednášku „Co dělat, když se Vám ztratí 

platební karta nebo telefon“, na přednášku od finančního poradce na téma: 

Pojištění domácnosti a auta – co se změnilo v novém zákoně o pojištění. Nebude 

chybět náš pravidelný večer Waldemara Plcha, který si pozval jako hosta – Jan 

Pospíšil – mistr světa v kolové.  

 

 

AKCE MIMO PROSTORU UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

JEDNODENNÍ VÝLET AUTEM 
Datum:   sobota 31. března 2018 

Sraz:   Brno – Královo Pole nádraží v 7:45 hod.  

   (odjezd autem v 8:00 hod.) 

Doprava:   vlastní auto 

Plán výletu:  Bystřice nad Pernštejnem (skanzen – Velikonoce na Edenu) –  

Karasín (rozhledna) – Vítochov (kostel sv. Michaela archanděla) 

a dle času možná i návštěva hradu Pernštejn 

Vede paní Lenka Juřicová 

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

V JESENÍKÁCH 
 

Více informací najdete na www.hotylekupekina.cz 

Zbylé částky, tj. 780,- Kč/1 osoba, prosíme, 

zaplaťte do 30. dubna 2018 v kanceláři UNB.  
 

 

!!!!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.hotylekupekina.cz/
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PORADENSTVÍ S PC 
Zájemci se mohou přihlásit na poradenství přes rezervační systém 

https://goo.gl/noaXh8 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. 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

https://goo.gl/noaXh8
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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. 
 

STÁNEK „U NESLYŠÍCÍ PALAČINKY“ 

NA ADVENTU NA ZELŇÁKU 2017 A JEHO ČÍSLA… 
Přihláška do výběrového řízení stánku byla podána v červenci, náš stánek se jmenoval 

U neslyšící palačinky a měl číslo 51. Místo na Zelném trhu bylo pronajato na 1 měsíc od 

24. 11. do 23. 12. 2017. Do týmu se zapojilo celkem 19 osob (z toho 3 zásobovači a 16 

pracujících na stánku). Co jsme tam všechno prodávali – kávu, víno, palačinky a perník. 

Se zásobováním jídla se najelo 930 km. Nejvíce jsme utratili za surovinu Nutellu – 

22 000,- Kč za 135 kg. Vyrobili jsme asi 1 500 litrů těsta na palačinky. Velké číslo, co? 

Spotřebovali jsme celkem 250 litrů mléka, to ani neuvěříte, že jsme spotřebovali 115 

kg banánů. Kávy jsme prodali celkem 453, největší zájem byl o lungo. Svařáků se vypilo 

730. Palačinky si u nás koupilo 4 087 lidí, z toho 3 226 sladkých a 861 slaných. Nejvíce 

chutnala palačinka s čokoládou a mandlemi (1 254 ks). V sobotu 16. 12. jsme prodali 

266 ks palačinek, to byl náš rekord. Poslední palačinka byla udělána 23. 12. ve 20 hod. 

  

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 
  Pondělí – pátek:   12 – 20 hod. 

         Sobota – neděle:  zavřeno 

http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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NENECHTE SI UJÍT V BŘEZNU V BRNĚ 
 

SALIMA/VINEX - 27. 2. - 2. 3. 2018 

mezinárodní potravinářský a vinařský veletrh 

na brněnském veletrhu BVV 
Spotřebitelé mají možnost posuzovat při řízených ochutnávkách potravin a 

degustacích vína i piva z minipivovarů.  

Veletrh SALIMA/VINEX se koná jednou za 2 roky.  

www.bvv.cz/salima/   https://www.bvv.cz/vinex/ 

 
FESTIVAL CHUTÍ – 1. 3. – 3. 3. 2018 

na brněnském veletrhu BVV 
Festival chutí nabídne dokonalý zážitek pro všechny 

milovníky dobrého jídla a pití. Hlavní součástí je 

festival minipivovarů, kde se představí přes 50 

českých a moravských minipivovarů. Na jednom 

místě tak ochutnáte desítky jedinečných pivních 

speciálů. Chybět nebude ani řada dalších stánků 

s kvalitními pochutinami, takže své chuťové buňky 

potěší opravdu každý. Těšit se můžete také na hudební doprovodný program. 

www.bvv.cz/festival-chuti/ 

 
9. ROČNÍK VELIKONOČNÍCH SLAVNOSTÍ – 23. 3. – 1. 4. 2018 

na brněnském náměstí Svobody 
Jarní trhy nabídnou na 40 stánků  

nejrozmanitějšího sortimentu, zaměřeného 

především na zboží s velikonoční tematikou. 

Návštěvníci zde budou moci zakoupit proutěné 

zboží, pomlázky, keramiku, šperky, dekorační 

výrobky či velikonoční kraslice. Opomenuto není 

ani bohaté občerstvení nebo vinařské výrobky.  

www.velikonocnislavnosti.cz 

 

 

http://www.bvv.cz/salima/
https://www.bvv.cz/vinex/
http://www.bvv.cz/festival-chuti/
http://www.velikonocnislavnosti.cz/prodejni-mista-a-sortiment/
http://www.velikonocnislavnosti.cz/


8 

 

CO SE UDÁLO V MĚSÍCI LEDNU 
4. 1. - přednáška: Integrovaný záchranný systém  

a prevence pro ohrožení života 

11. 1. – přednáška: Rádce pacienta  

 

 

25. 1. – Večer Waldemara Plcha s fotografem Františkem Kressou 

 

6. 1. – Přátelský turnaj ve florbalu smíšených družstev 
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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 – 20 hod. 

tel: 725 605 215     
 

Renáta Vykydalová (Sýkorová)   podle domluvy 

tel: 736 453 890 

sykora.ren@gmail.com 

  

Radka Kulichová     podle domluvy   

tel: 608 978 651     
   

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

