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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  

ŘÍJEN 2018 
 

RADIM FIALA PO 5. LETECH OPĚT V KAVÁRNĚ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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pátek 5. října od 10 hod. - CELÝ DEN  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 5. VÝROČÍ KAVÁRNY A 20. VÝROČÍ 

ZALOŽENÍ ČMJN + UNB 
Přijďte s námi oslavit 5. výročí naší kavárny a 20. výročí založení organizace 

Českomoravské jednoty neslyšících a Unie neslyšících Brno.  

Celodenní program v UNB. Podrobnější program naleznete v přiložené pozvánce 

nebo na www.unieneslysicichbrno.cz či na facebookové stránce. 
 

pondělí 8. října v 17 hod.   

ZEMĚPISNÉ PONDĚLÍ: Z VÝLETU NA 

POLSKÁ ORLÍ HNÍZDA  
Paní Marie Franců bude provázet putováním po těchto 

historicky zajímavých místech.  

Tlumočení znakového jazyka: Alena Weissová 
 

čtvrtek 11. října v 17 hod.     

RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA 
Večer s naší reprezentantkou v kanoistice Kateřinou 

Pjajčíkovou, která jako jedna z mála závodí s voděodolným 

kochleárním implantátem.  

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 
 

čtvrtek 18. října v 17 hod.  

VEČER W. PLCHA S CYKLISTOU JIŘÍM DALEREM 
Pan Waldemar Plch si do svého večerního pořadu pozval vítěze 

olympijských her v roce 1967, cyklistu Jiřího Dalera. Přijďte si 

vyslechnout bohaté zkušenosti za jeho aktivního cyklistického 

období.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Drahuše 

Szymusiková  
  

čtvrtek 25. října v 17 hod.     

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČR 
Finanční poradkyně Barbora Šimková vás provede systémem pojištění v oblasti 

důchodů.  

Tlumočení znakového jazyka: Renáta Vykydalová 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
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************ 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V LISTOPADU? 
V listopadu Vás čeká přednáška z oblasti pojišťování, dále výroční členská schůze 

spojená s novinkami v kompenzačních pomůckách. Nebude chybět ani 

Halloweenská zábava s workshopem pořádaná divadlem Neslyším. Dále se můžete 

těšit na pokračování workshopu z jara, vedený Marcelou Cirhanovou. Ženy i zruční 

muži mohou přijít drátkovat. Další výtvarná akce bude výroba adventních věnců.  

 

 

AKCE MIMO PROSTOR UNB a KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
 

TURISTIKA 

OD KŘTIN DO HABRŮVKY, JOSEFOVĚ ROZC. 0,4  
Datum:  sobota 20. října 2018 

Sraz:  obchod Kaufland – Brno – Židenice v 8:45 hod.  

  (odjezd autobusu v 9:09 hod.) 

Trasa:  6 km  

Vede paní Lenka Juřicová 

 

EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI v Brně 

Datum:  úterý 23. října 2018 
Sraz:   10:00 hod. v České televizi na ul. Trnkova 117 

Domluvená prohlídka společně s lidmi z Oblastní unie neslyšících Olomouc.  

Délka prohlídky: 60 – 90 min.  

Trasa exkurze: natáčecí studia a jejich zázemí, technická pracoviště, střižny, 

režie, obrazová hlasatelna. V případě, že v době exkurze není živé vysílání, i 

newsroom a zpravodajské vysílací studio. 

Tato exkurze nejsou vhodné pro děti do 8 let.  

Zájemci o exkurzi se přihlaste na tel. číslo: 

773 111 120 nebo 725 605 216 

do 19. října 2018. 
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PLAVÁNÍ V AQUAPARKU – ZDARMA 
Datum:   sobota 10. listopadu 2018 

Kde:    Aquapark Brno – Kohoutovice 

Sraz:   v 9:30 hodin před vchodem do aquaparku 

Max.počet:  30 osob 

Přijďte si zaplavat na 1,5 hodiny zdarma (10 – 11:30 hodin)  

Více informací najdete na www.aquapark-kohoutovice.cz 

Přihlaste se v kanceláři UNB nebo na unb@cmjn.cz do 8. listopadu 2018. 

 
TURNAJ V BOWLINGU pro dospělé 

Datum:   sobota 24. listopadu 2018 od 19 – 21 hodin 

Kde:       Bowling centrum Brno s.r.o. 

  Líšeňská 4515/80 

  Brno - Líšeň 

Sraz:     v 18:15 hodin 

rozdělení do skupin v 18:30 hodin 

Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit  

v kanceláři UNB nebo na unb@cmjn.cz do  

22. listopadu 2018.  

Maximální počet: 42 osob 

 
ZÁJEZD DO VINNÉHO SKLEPA DO VELKÝCH BÍLOVIC  

v rámci vánoční besídky 
Datum:  pátek 14. prosince 2018  

Sraz:  v 16:45 hod u hlavní brány BVV (Brněnské výstaviště) v Brně 

Doprava:  autobus je zajištěn (tam i zpět)  

Cena: 600 Kč/ 1 osoba   

Předpokládaný návrat: 2:00 hod ráno z Velkých Bílovic 

Max. počet:  45 lidí 

Cena zahrnuje: 

- ochutnávka vín s výkladem – tlumočeno do znakového jazyka  

- občerstvení (raut) 

Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit v kanceláři UNB nebo na unb@cmjn.cz 

a zaplatit 600 Kč do 7. prosince 2018.  

mailto:unb@cmjn.cz
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POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

V BESKYDECH 
Ubytování:  srubový hotel Grůň, Mosty u Jablunkova 1112  

Strava: polopenze (snídaně a večeře)  

Termín:  4. června – 8. června 2019  

  (úterý - sobota) 

Doprava: vlastní 

Cena: 2 400,- Kč/1 osoba  

 (ve všech pokojích je sociální zařízení, 

televize, lednice a připojení  

k internetu) 

Více informací najdete na www.hotelgrun.cz 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1 400 Kč / 1 osoba     

do 21. března 2019. 
 

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

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! 

http://www.hotelgrun.cz/
https://goo.gl/noaXh8
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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. 

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). 
 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

NOVÁ 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.  
 

  

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

6. 9. – Česká přísloví a jejich význam       13. 9. – Diskuse o potřebách neslyšících v Brně 

8. 9. – Prohlídka čokoládovny v Kuřimi 

 

20. 9. – Večer W. Plcha s chirurgem Sutorým      21. 9. MDN – zábavná soutěž piškvorky a kvíz 
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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          podle domluvy 

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

