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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  

ZÁŘÍ 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!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. 
 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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pondělí 3. září v 17 hod.   

ZEMĚPISNÉ PONDĚLÍ: NAMIBIE  
Po prázdninách se znovu sejdeme při cestovatelské 

přednášce, abychom se dozvěděli něco o státě, 

který leží na západním pobřeží jižní Afriky. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 

 

čtvrtek 6. září v 17 hod.     

ČESKÁ PŘÍSLOVÍ A JEJICH VÝZNAM 
Nejznámější česká přísloví a lidová pořekadla. Marek Bednařík vysvětlí význam 

ve znakovém jazyce několika nejznámějších přísloví, jenž patří k české kulturní 

tradici, která se přenáší z generace na generaci. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 

čtvrtek 13. září v 17 hod.  

DISKUSE O POTŘEBÁCH NESLYŠÍCÍCH V BRNĚ 

Napadá Vás něco, co by se mělo ve městě Brně něco 

udělat pro neslyšící, např. v dopravě, parku, v médií, ve 

firmě apod. Přijďte na diskusi, s odborníkem v oblasti 

potřeb znevýhodněných skupin RNDr. Robert Osman, 

Ph.D. 

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

 

čtvrtek 20. září v 17 hod.  

VEČER W. PLCHA S CHIRURGEM MARTINEM SUTORÝM 
Host MUDr. Martin Sutorý, CSc. - chirurg  

a specialista v oboru urologie bude odpovídat na 

otázky pana Waldemara Plcha. Jeho bohaté 

zkušenosti v tomto oboru Vám některým jistě přijdou 

vhod. Urologie se zabývá poruchami vyměšování, 

onemocněním prostaty, močových cest, problémy 

s inkontinencí atd. Pokud Vás tato oblast 

zdravotnictví zajímá, budete moci položit i vy své otázky našemu hostovi.  

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová a Andrea Ilčáková  
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pátek 21. září v 17 hod.     

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Přijďte za námi posedět u příležitosti Mezinárodního dne 

neslyšících, zahrát si zábavné soutěže PIŠKVORKY a KVÍZ, 

které pro Vás připraví Lubomír Hykl a Lenka Doušová a 

společně strávit čas v příjemné atmosféře.   

 

čtvrtek 27. září v 17 hod.     

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ZVÍŘATA SVĚTA – DRAVÍ, SMRTELNĚ 

NEBEZPEČNÍ A JEDOVATÍ 
Opět k nám zavítá náš usměvavý dobrodruh  

a milovník přírody Martin Kulda. Tentokráte 

bude vyprávět o tvorech, kteří některým lidem 

nahání ve volné přírodě strach.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 
************ 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ŘÍJNU? 
Ti, kteří byli spokojení s přednáškou o pojištění domácnosti a aut, se mohou 

těšit na téma „Důchodový systém v ČR“. Nebude chybět ani přednáška z oblasti 

sportu. Přivítáme u nás Kateřinu Pjajčikovou, která i přes své sluchové postižení 

se umísťuje v kajakářském žebříčku na předních místech. V rychlostní 

kanoistice je pravděpodobně jediná na světě, která tento sport absolvuje 

s kochleárním implantátem.  

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

A 5. VÝROČÍ KAVÁRNY A 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČMJN + UNB 
Datum:  pátek 5. října 2018 

Přijďte s námi oslavit 5. výročí naší kavárny a 20. výročí založení organizace 

Českomoravské jednoty neslyšících a Unie neslyšících Brno. Součástí programu 

bude i karikaturista Lubomír Vaněk, který zpestří program svými kresbami 

některých osobností kavárny. Hlavním hostem bude herec Radim Fiala, který 

k nám zavítá opět po pěti letech. Také na děti je pamatováno v odpoledním 

programu. A dobré pohoštění nebude chybět.  

Více informací již brzy v pozvánce, na webové a facebookové stránce.  
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AKCE MIMO PROSTOR UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

 

PROHLÍDKA ČOKOLÁDOVNY 

aneb den otevřených dveří v továrně na čokoládu v Kuřimi 
Datum:   sobota 8. září 2018  

Sraz:   Brno – Královo Pole, nádraží  

v 9:15 hod.  

   (odjezd autobusu v 9:27 hod.) 

Pořádá čokoládovna FIKAR, s.r.o. – Blanenská 1344, 

Kuřim.  

Kavárna u Žambocha bude mít stánek, kde se budou 

připravovat palačinky a podávat dobrá káva. Bude 

umožněna i prohlídka některých zákoutí 

čokoládovny. Nebude chybět ani zábavné aktivity 

pro děti – čokoládová dílny, opičí dráha, malování na 

obličej apod. 

Kdo má zájem na akci jet. Máte zájem o tlumočení 

do znakového jazyka, nahlaste se 

email: unb@cmjn.cz nebo v kanceláři UNB do čtvrtka 6. září 2018. 

Více informací: https://www.fikar.cz/den-otevrenych-dveri-8-9-2018 

 

 

JEDNODENNÍ VÝLET AUTEM 
Datum:   sobota 29. září 2018 

Sraz:   obchod LIDL – Palackého tř., Brno – Královo Pole v 8:45 hod.  

   (odjezd autem v 9:00 hod.) 

Doprava:   vlastní auto 

Plán výletu:  hrad Svojanov, jeskyně Rudka, 

jeskyně Blanických rytířů, zámek 

Lysice, zámek Rájec-Jestřebí 

Vede paní Lenka Juřicová 
 

 

 

 

mailto:unb@cmjn.cz
https://www.fikar.cz/den-otevrenych-dveri-8-9-2018
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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! 
 

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. 

https://www.mpb.cz/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). 

https://goo.gl/noaXh8
https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí-středa:    10 – 18 hod. 

  Čtvrtek:    10 – 20 hod. 

Pátek:        10 – 18 hod. 

           Sobota – neděle:  zavřeno 
 

 

 

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.  

 

 

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.  
 

  

mailto:marek.bednarik@gmail.com
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CO SE UDÁLO NA KONCI ČERVNA A V ČERVENCI 
 

29. 6. – Přednáška: Kuba (přednášel neslyšící Vít Klečka) 

27. 7. – Přednáška: Island (přednášel neslyšící Roman Johanna) 
 

27. 7. – Přednáška: Brazílie (přednášela Camilla Camargo Vieira) 
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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  
 

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

