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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  

DUBEN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

 6. 4.  Maradová Marcela   50 let 

 

Přejeme vše nejlepší 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 



2 

 

čtvrtek 5. dubna v 17 hod.     

PŘEDNÁŠKA: HISTORIE MOBILNÍCH TELEFONŮ 
Víte, že A. Graham Bell nebyl první, kdo vynalezl první telefon? Chcete se 

dozvědět více o vývoji tohoto komunikačního prostředku? Přijďte si poslechnout 

k nám do kavárny, co všechno bude povídat Robert Sokola, který už u nás dělal 

přednášku v únoru. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 
 

pondělí 9. dubna v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: INDIE II.  
Marie Franců dokončí své vyprávění o oblasti jižní Indie.   

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová 
 

čtvrtek 12. dubna v 17 hod.  

VEČER W.PLCHA S DVACETINÁSOBNÝM MISTREM SVĚTA V KOLOVÉ 

JANEM POSPÍŠILEM   
Již 19. pořad Waldemara Plcha, který bude své 

dotazy směřovat k naší legendě Janu Pospíšilovi. 

Trofeje získal spolu s bratrem Jindřichem, s kterým 

reprezentovali dlouhá léta naši republiku.  

Tlumočení znakového jazyka: Radka Kulichová a Ivan Poláček 
 

čtvrtek 19. dubna v 17 hod.   

PŘEDNÁŠKA: PŘEDCHÁZENÍ TRESTNÝM 

ČINŮM A POMOC JEJICH OBĚTEM 
Petr Kuča, vedoucí Policie České republiky, bude 

informovat nejen co dělat v případě ztráty 

mobilu, či OP, ale i jakým způsobem některým 

těmto jevům předcházet.  

Tlumočení znakového jazyka: Draha Szymusiková 
 

čtvrtek 26. dubna v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: NĚKTERÉ ZMĚNY V NOVÉM ZÁKONĚ O POJIŠTĚNÍ 

DOMÁCNOSTI A VAŠEHO AUTA 
Spolu s dalšími informacemi z této oblasti Vám přijde sdělit 

finanční poradce Barbora Šimková. 

Tlumočení znakového jazyka: Renata Vykydalová  



3 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V KVĚTNU? 
Těšit se můžete na cestovatelskou přednášku, dále na přednášku o houbách -  

„Nejznámější jedovaté a jedlé houby“, dále na přednášku: „Bylinky do salátu“ – 

tato přednáška bude spojená s vycházkou do Řečkovického lesa. Nebude chybět 

ani náš pravidelný večer Waldemara Plcha, který si pozval jako hosta Karla 

Bušinu – světového artistu a mystifikátora. Maminky se budou moci těšit na 

fyzioterapeutickou přednášku. Samozřejmě nezapomeneme na oslavu Den matek.   

 

 

AKCE MIMO PROSTOR UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

JEDNODENNÍ VÝLET AUTEM 
Datum:   sobota 21. dubna 2018 

Sraz:   Brno – Mendlovo náměstí v 7:45 hod.  

   (odjezd autem v 8:00 hod.) 

Doprava:   vlastní auto 

Plán výletu:  lovecký zámeček Pohansko  

Valtice – Kolonáda na Reistně + naučná stezka bosou nohou 

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.  

 

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. 

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! 

 

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. 

 

!!!!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. 
 

https://goo.gl/noaXh8
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 
 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí – pátek:   12 – 20 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.  
 

  

http://www.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI ÚNORU 
 

12. 2. – Pracovní setkání: Monitorování práv lidí se zdravotním postižením 

v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně 

 

 

       17. 2. – Turistika z Kuřimi do Ivanovic  22. 2. – Přednáška: Hry a jejich historie 

 

24. 2. - Přátelský turnaj jednotlivců v kartách Joker 42 
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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        
 

Erika Gavelčíková Dobišová (on-line tlumočení) podle domluvy 

tel: 775 644 577    

erika.dobisova@gmail.com      

 

 

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

