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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  

ČERVENEC - SRPEN 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 
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pátek 27. července v 17 hod.     

GRILOVÁNÍ NA DVORKU  

    + PŘEDNÁŠKA O ISLANDU A BRAZÍLII 
Máte po dovolené, nebo Vás dovolená teprve čeká a nevíte kam zajít po práci 

s kamarády?  

Přijďte si spolu s námi něco chutného ugrilovat a budete moct i degustovat vína 

z jižní Moravy. Kromě jídla a vína budeme mít i přednášky o Islandu, kterou 

povede neslyšící Roman Johanna a o Brazílii, kterou povede neslyšící Camilla 

Camargo Vieira, žijící v této krásné krajině.  

Přednášky v českém znakovém jazyce. 

 

pátek 31. srpna v 17 hod.  

LOUČENÍ SE S LÉTEM ANEB OCHUTNÁVKA JÍDLA  

S PŘEDNÁŠKOU o vegetariánství, veganství 
Žijeme v době, kdy jsou pro nás živočišné produkty na 

denním pořádku, existuje ale mnoho lidí, kteří 

živočišných produktů ve stravě ubírají nebo  úplně 

vyřazují. Jaké k tomu mají důvody, má tato strava 

nějaké benefity, důvody proč by se o ni měli zajímat i 

milovníci masa? Může být takováto strava dlouhodobě prospěšná, co vlastně tito 

lidé jedí?  

Přednáškou a ochutnávkou vás provede výživová poradkyně Mgr. Pavla Široká. 

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová 

 
 

VÝZVA PRO VŠECHNY PŘÍZNIVCE A NÁVŠTĚVNÍKY UNB 
Od 1. července do 30. srpna máte možnost posílat 

své nové tipy na témata čtvrtečních přednášek, 

které byste rádi shlédli v UNB a které Vás zajímají. 

Vaše tipy pište na email, Skype, SMS či k nám do UNB 

a my se pokusíme oslovit odborníky z dané oblasti. 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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AKCE MIMO PROSTOR UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

MOŽNOST CVIČENÍ V LÉTĚ PRO DĚTI A RODIČE 
Pod vedením fyzioterapeutky Bc. Martiny Haklové  

můžete si přijít zacvičit i s malými dětmi. 

Základní předpoklad je skupina i malá: 6 - 8 osob. 

Kategorie:     2- 4 roky nebo 5 -7 let 

Platí se 100 Kč na hodinu. 

Možné termíny: středa 11. 7., 8. 8. nebo 29. 8. od 10 hodin 

Adresa místa cvičení je Slovanské náměstí 1468/12, Brno.  

Více informací: www.lokomoce.eu  

Předběžný zájem je nutné nahlásit od 9. 7. 2018  

v kanceláři UNB nebo e-mailem: unb@cmjn.cz.  

Z organizačních důvodů je lépe se domluvit, aby dětí bylo aspoň 6.  
 

 

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

Start:    8:30 - 17:00 (18:00) hodin 

Místo:    TJ Tesla Brno,  

    Halasovo náměstí 526/7 

    Brno – Lesná 

Počet týmů:  max. 12 týmů  

(1 tým = 4 - 7 hráčů/ek) 

Systém hry:  3 + 1 

Hrací doba:  Délka jednoho zápasu bude upřesněn včas před začátkem 

turnaje dle počtu přihlášených týmů 

Podmínky turnaje: Při hře musí být v poli minimálně jedna hráčka. Gól, jenž 

vstřelí hráčka, se budou počítat jako dva góly. 

Vklad:    999 Kč do 31. 8. 2018 

    1 499 Kč od 1. 9. – 30. 9. 2018 Odměny:  

 peněžitá hotovost a poháry 

Přihláška:    do 30. září 2018 na marek.bednarik@gmail.com,  

napsat název týmu a seznam jmen hráčů/ek 

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

se budou rozdávat odměny vítězům turnaje.  

http://www.lokomoce.eu/
mailto:unb@cmjn.cz
mailto:marek.bednarik@gmail.com
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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! 
 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 
Od 25. května 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení o ochraně osobních 

údajů a dat občanů – GDPR a proto databázi vaší poštovní adresy a e-mailové 

adresy, kterou rozesíláme program poštou či e-mailem a jejich veškerou historii 

úplně mažeme.  

Pokud chcete dostávat pravidelně poštou program UNB, tak je nutné, 

abyste nám potvrdili svůj písemný souhlas – svůj souhlas můžete podepsat 

v kanceláři UNB v úředních hodinách.  

A ti, kteří chtějí dostávat e-mailem program UNB, tak je nutné napsat  

e-mailem: petra.listvanova.unb@gmail.com o zájmu odběru programu. 

Kdo nedá souhlas, od září 2018 nebudeme posílat program UNB poštou ani e-

mailem.  

Zveřejnění narozeniny do programu: od tohoto dne nebudeme vůbec uvádět do 

měsíčního programu UNB narozeniny členů. 

Děkujeme za pochopení, UNB.  
 

https://goo.gl/noaXh8
mailto:petra.listvanova.unb@gmail.com
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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. 

 

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 KVĚTNU 
 

2. 5. – Módní přehlídka seniorů        3. 5. – Přednáška: Lokomoce jako pohyb prevence 

17. 5. – Přednáška: Nejznámější jedovaté      24. 5. – Večer W. Plcha se světovým artistou  

  a jedlé houby                Karlem Bušinou 

 

31. 5. – Přednáška: Plevel do salátu 
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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI ČERVNU 
 

3. 6. – Den dětí ve spolupráci s Divadlem Neslyším 

7. 6. – Přednáška: Nepál 

14. 6. – Večer W. Plcha s ohněstrůjcem        28. 6. – Přednáška: Hygiena rukou 

  Ivanem Martínkem 
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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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KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST 
ZÁŘÍ 2018 – ČERVEN 2019 

 

 
Kurzy jsou zdarma pro osoby se sluchovým postižením.  

 
Kurzy jsou určené široké veřejnosti. 

Vyučujícími jsou neslyšící lektoři, rodilí mluvčí ČZJ. 
Kurzy probíhají ve 2 pololetích: září – leden, únor – červen. 

Výuka probíhá 1x týdně – 2 výukové hodiny. 
Cena kurzovného za 1 pololetí je 1990 Kč (konverzace: 1890 Kč). 

 Pro více informací nás můžete kontaktovat  
na adrese: Palackého třída 114 (vchod z ulice Kollárova), Královo Pole, 

telefonicky: 541 245 321, 725 605 216, 
na emailu: unb@cmjn.cz 

Přihlášky naleznete na: http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php 

 

TYP KURZU 

 

DEN KONÁNÍ 

 

ČAS KONÁNÍ 

 

 

ZAHÁJENÍ 

 

Začátečníci 

 

pondělí 

 

16:30 – 18:00 

 

17. 9. 2018 

 

Začátečníci 

 

pondělí 

 

18:30 – 20:00 

 

17. 9. 2018 

 

Pokročilí 

 

pondělí 

 

18:30 – 20:00 

 

17. 9. 2018 

 

Začátečníci 

 

úterý 

 

16:30 – 18:00 

 

18. 9. 2018 

 

Začátečníci 

 

středa 

 

16:30 – 18:00 

 

19. 9. 2018 

 

Pokročilí 

 

úterý 

 

18:30 – 20:00 

 

18. 9. 2018 

 

Konverzace 

 

středa 

 

18:30 – 20:00 

 

19. 9. 2018 

 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php
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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        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

