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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  

KVĚTEN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

 1. 5.  Hromý Milan     70 let 

21. 5.  Poláček Ivan    50 let 

29. 5.   Pořízková Jaroslava   65 let 

 

Přejeme vše nejlepší 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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čtvrtek 3. května v 16 hod.     

PŘEDNÁŠKA: LOKOMOCE – POHYB JAKO PREVENCE 
Na toto téma nám přijde povyprávět fyzioterapeutka 

Martina Haklová. Dozvíte se informace nejen o držení těla 

obecně, ale také, jaká existují rizika zhoršení držení těla u 

těhotných a matek s malým dítětem. Dostanete i typy na 

cvičení v těhotenství a po porodu. Praktická ukázka cviků 

proběhne v zadní místnosti kavárny. Využijte příležitosti 

dozvědět se, jak se starat o svá záda. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 
 

čtvrtek 10. května v 17 hod.  

DEN MATEK a DIVADLO NESLYŠÍM  
Příjemné posezení v naší kavárně bude zpestřeno sladkým 

překvapením - kávou a malým dárkem věnovaným našim členkám 

UNB. V 17:30 hod k nám zavítají šarmantní herečky Daniela 

Hyklová a Renáta Pastrňáková z Divadla Neslyším. Můžete se 

těšit na krátké představení, soutěživé hry, kvíz a odměna bude 

také pro dospělé.  
 

pondělí 14. května v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: PAŘÍŽ  
O hlavním městě Francie přijde vyprávět Petr a Radka 

Běhavkovi. Přednáška bude doprovázena bohatou 

fotodokumentací. 

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová a Eliška Šotíková 
 

čtvrtek 17. května v 17 hod.   

PŘEDNÁŠKA: NEJZNÁMNĚJŠÍ JEDOVATÉ A JEDLÉ HOUBY  
V přednášce budou účastníci seznámeni s nejběžnějšími 

jedlými, nejedlými a jedovatými houbami rostoucími na 

jižní Moravě od jara až do konce sezóny. Důraz bude 

kladen na nejčastěji sbírané jedlé a jim podobné 

jedovaté houby s cílem zabránit otravám vyvolaných 

záměnou těchto druhů. 

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková 
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úterý 22. května v 17 hod.  

KULATÝ STŮL: UNB A TICHÝ SVĚT NA TÉMA: VŠE O 

TLUMOČENÍ 
Kdo je to tlumočník? Jak vypadá práce fyzického tlumočníka? Jak funguje  

on-line tlumočení? Kde a jak si tlumočení objednat? Dále Vás seznámíme 

s pravidly tlumočnické služby. Nebude chybět ani zábavný kvíz o ceny.  

 
čtvrtek 24. května v 17 hod.  

VEČER W.PLCHA SE SVĚTOVÝM ARTISTOU KARLEM BUŠINOU  
Waldemar Plch přivítá světového artistu pana Karla 

Bušinu, vystupujícím v magických show po celém světě. 

Za svoje umění iluzionisty získal mnoho ocenění, také 

stejnou cenu, jakou svého času získal David 

Copperfield. Jeden z jeho magických kousků je zmizení 

automobilu.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Andrea Ilčáková 

 
čtvrtek 31. května v 16 hod.  

VYCHÁZKA S PŘEDNÁŠKOU „PLEVEL DO SALÁTU“ 
Sraz:  v Unii neslyšících Brno v 16 hod.  

Po krátkém úvodu pojedeme hromadně do 

řečkovického lesa Zamilce a pod vedením Petry 

Štěpánkové z Ekologického centra Lipka se pokusíme 

najít plevel vhodný ke zpracování v kuchyni.  

Součástí akce bude ochutnávka pomazánek 

vyrobených z těchto jedlých druhů plevele.  

U této akce prosíme o přihlášení se v kanceláři UNB nebo SMS: 773 111 120.  

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ČERVNU? 
Radek Quitt přijde sdělit zážitky z Nepálu. Možná přijde znovu i voják Pavel a 

bude pokračovat v zajímavém vyprávění ze života vojáka. Host naší country 

legendy Waldemara Plcha je zatím překvapením.  
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AKCE MIMO PROSTOR UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

NOC SNŮ V ZOO BRNO 
Datum:  pátek 1. června 2018 od 17 – 21 hod.  

Je připraven bohatý kulturní program. Děti si budou moci pohladit některá 

zvířata a svést se na poníkovi.  

Kdo má zájem, přihlaste se v kanceláři UNB do 28. 5. 2018. 

 

JEZDECKÉ SETKÁNÍ NA KONÍCH V PODOLÍ  
Je možné se domluvit na jezdeckých setkáních v Podolí – „U Zukalova mlýna“.  

Náplní by byla:  

 - péče o koně 

 - vodění na koních 

 - cvičení na koních 

V sobotu 9. června 2018 od 10 hodin bude první 

předběžné setkání a seznámení s prostředím a s koňmi. 

V případě zájmu by od posledního víkendu v srpnu pokračovala setkání pravidelně 

ve skupince. Je vhodné pro dospělé i pro děti.  

Kdo má vážný zájem, přihlaste se během května v kanceláři UNB nebo SMS: 773 

111 120.  

Sraz zájemců upřesníme na nástěnce v UNB a na facebooku. 
 

 

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 

 

!!!!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
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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 

 
 

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. 

 

 

NENECHTE SI UJÍT V KVĚTNU V BRNĚ  
 

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 2018 
Datum:  sobota 19. května 2018 od 18 – 23:59 hod. 

Místo:  Brno – různá místa 

V letošním roce slaví Brněnská muzejní noc svůj 14. 

ročník. Lidem se v podvečer otevírají muzea, galerie a 

běžně nepřístupné prostory. Prohlídky, koncerty, tvůrčí 

dílny, ukázky řemesel. 

http://www.brnenskamuzejninoc.cz/ 

 

 

VÝSTAVA KOSATCŮ IRIS 2018 
Datum:  pátek 25. května – pondělí 28. května  

  od 9 – 18 hod.  

Místo: hlavní vchod na třídě Gen. Píky i dolní 

vchod od Boby 

  Arboretum Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně  

Jednou z tradičních každoročních výstav naší zahrady jsou velkokvěté kosatce.  

Velmi dobře známé trvalky, které tvoří poměrně velkou skupinu druhů s velkým 

množstvím kultivarů.  

http://arboretum.mendelu.cz/cz/iris 

 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.brnenskamuzejninoc.cz/
http://arboretum.mendelu.cz/cz/kontakt
http://arboretum.mendelu.cz/cz/kontakt
http://arboretum.mendelu.cz/cz/iris
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KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí – pátek:   12 – 20 hod. 

         Sobota – neděle:  zavřeno 

 

 

CO SE UDÁLO V MĚSÍCI BŘEZNU 
       1. 3. – Přednáška: Život vojáka   8. 3. – Přednáška: Maroko 

        15. 3. – Večer W. Plcha s dráhovým cyklistou  22. 3. – Přednáška: Jedinečná zvířata   

    Svatoplukem Buchtou       v Austrálii 

 

 

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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23. 3. – Velikonoční tvorba pro děti s Divadlem Neslyším 

 

 

29. 3. – Jarní kurz: Drátkování pro dospělé 

 

31. 3. – Jednodenní výlet autem: Bystřicko 
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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       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  
 

Eliška Šotíková – nová tlumočnice    podle domluvy 

tel: 776 835 880       
 

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

