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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  

ČERVEN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Společné foto před Velkým mechovým jezírkem na Rejvízu při pobytové akci v Jeseníkách, 

konané dne 8. 5. 2018 - 12. 5. 2018.  Autor fotografie: Lištvanovi 

 

Své narozeniny oslaví: 
     

27. 6.  Jedličková Anna   88 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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NEZAPOMEŇTE: 

Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2018, mohou 

ještě do konce června zaplatit v kanceláři UNB.   

   Pracující         200 Kč 

   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, …   160 Kč 

 

neděle 3. června od 13:30 hod.     

DEN DĚTÍ ve spolupráci s Divadlem Neslyším 
Milé rodiče s dětmi a ostatní, přijďte s námi oslavit Den dětí. Ve 

14 hod. přijde klaun Hubert, který má pro malé ratolesti připravený 

program. Nebude chybět knižní představení ani malířka, která bude 

malovat dětem na obličej.  
 

čtvrtek 7. června v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: NEPÁL  
Zážitky z cest Vám přijede sdělit neslyšící Radek Quitt. Zeměpisná přednáška 

bude v českém znakovém jazyce.   
 

čtvrtek 14. června v 17 hod.   

VEČER W. PLCHA S OHNĚSTRŮJCEM IVANEM MARTÍNKEM 

+ DEN OTCŮ  
Waldemar Plch přivítá předního českého ohněstrůjce 

pana Ivana Martínka, jehož ohňostroje vídáte při 

akcích v Brně a který nás mnohokráte reprezentoval 

na evropských přehlídkách.  

Zároveň bude nachystána odměna pro členy UNB 

k jejich svátku, který oslaví 17. června – Den otců.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Andrea Ilčáková 
 

čtvrtek 21. června v 17 hod.   

PŘEDNÁŠKA: ŽIVOT VOJÁKA ODSTŘELOVAČE  
Jak vypadá výcvik i všední den armádního odstřelovače Vám 

přijde znovu vyprávět Váš oblíbený voják Pavel. Dozvíte se, 

jak vypadá poměřování sil na mezinárodních soutěžích.  

Tlumočení znakového jazyka: Marek Bednařík 



3 

 

čtvrtek 28. června v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: HYGIENA RUKOU  
 Jakým způsobem se můžeme chránit před virovým onemocněním 

hepatitidy typu A (lidově řečeno žloutenkou)? Na tuto otázku a 

mnohé jiné Vám přijde odpovědět pracovnice z Ústavu zdraví.   

Součástí setkání bude i vyšetření rukou pod UV lampou.  

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Andrea Ilčáková 

 
pátek 29. června v 17 hod.  

PŘEDNÁŠKA: KUBA 
Letošní přednáškovou sezonu zakončíme zeměpisnou 

akcí zaměřenou na poznávání země doutníků v srdci 

Karibiku. Tuto přednášku připraví neslyšící Vít Klečka. 

Akci bude provázet i grilování na našem dvorku. 

Přednáška bude v českém znakovém jazyce. 

 

AKCE MIMO PROSTOR UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

 

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, ještě je možné se přihlásit do 5. června 

v kanceláři UNB nebo SMS: 773 111 120. 

Sraz zájemců upřesníme na nástěnce v UNB a na facebooku. 
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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. 
 

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. 

https://goo.gl/noaXh8
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19. - 20. 4. 2018 se Ivan Poláček a Leoš Prušvic účastnili akce Den mobility na 

brněnském výstavišti. 

24. 4. 2018 pořádalo město Hodonín ve spolupráci s MPSV setkání odborníků pod 

názvem „Seniorská mobilita“. Této akce se účastnila Alena Weissová  

a vystupoval zde i Leoš Prušvice na téma indukční smyčky. 

 

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). 
 

 

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.mpb.cz/pro-osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI DUBNU 
       12. 4. – Večer Waldemara Plcha s dvacetinásobným mistrem světa v kolové Janem Pospíšilem 

        12. 4. – Večer W. Plcha s 20tinásobným   14. 4. – Mezinárodní volejbalový turnaj    

    mistrem světa v kolové Janem Pospíšilem  smíšeného družstva 

 

21. 4. – Jednodenní výlet autem     26. 4. – Přednáška: Některé změny v novém 

Pohansko, Valtice (Kolonáda na Reistně)    zákoně o pojištění v domácnosti a Vašeho auta 
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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

