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PROGRAM UNB – ÚNOR 2019 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

V letošním roce si připomínáme 100 let od založení  
Českého spolku hluchoněmých markrabství moravského se sídlem v Brně.     

70 let od likvidace (1949) 

V letošním roce připravujeme program věnovaný našemu výročí! 

Sledujete náš program! 
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pondělí 4. února v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: TOULÁNÍ PO 

ASII 
Petr Adámek Vás provede po stopách svého putování. 

Výklad bude doprovázen prezentací.  

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 

 

čtvrtek 7. února v 17 hod.                                                     

PODANÉ RUCE  
Paní Jana Břešťáková z organizace Podané ruce, starající 

se o člověka v tísni, bude představovat, v čem spočívá 

jejich aktivita, tentokrát v oblasti problematiky lidí, jež 

se dostali do konfliktu se zákonem, prošli vězeňským 

prostředím a vlivem dalších událostí zůstali na ulici.  

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Eliška Šotíková 

 

čtvrtek 14. února v 17 hod.     

27. VEČER WALDEMARA PLCHA S RUDOLFEM  CHARVÁTEM  

Waldemar Plch ve svém tradičním 27. pořadu uvítá držitele  

VI. Danu Jiu Jitsu, III. Danu v judu a 1. Dan v karate  

– p. Rudolfa Charváta. V pořadu budou předvedeny ukázky živě  

i na obrazovce (sebeobrana ženy, v autě, proti zbraním, 

v kanceláři, v MHD nebo lese).  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Andrea Ilčáková 

 

čtvrtek 21. ledna v 17 hod.     

ZAJÍMAVOSTI V MOBILNÍ ROBOTICE, ANEB PROČ JE 

JEDNODUŠŠÍ UDĚLAT SALTO NEŽ OTEVŘÍT DVEŘE“ 
Doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. z technické univerzity 

před Vás předstoupí s touto přednáškou.  

Dokáže robot udělat salto? Nebo dvě? Zvládne to lépe 

robot malý nebo velký? Jak vlastně funguje strojové 

učení? Zajímavost z vývoje v této oblasti se dozvíte 

v Kavárně U Žambocha.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 
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čtvrtek 28. února v 17 hod.     

MALTA A JEJÍ ZAJÍMAVOSTI 
Jistě Vás čeká spoustu poutavých zážitků Vašeho 

oblíbeného neslyšícího vypravěče Martina Kuldu.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI BŘEZNU 
V březnu, přijde za námi voják Pavel s tématem: „Přežití v extrémních 

podmínkách.  

Waldemar Plch bude zpovídat herce z městského divadla.  

Z oční kliniky se dostaví optometrista a bude seznamovat s problematikou očních 

poruch a jejich příznaků.   

 
 

 

SENIOR BUS 
Znovu připomínáme pro osoby nad 70 let, držitele 

průkazu ZTP, ZTP/P, že je možnost odvozu ze 

čtvrtečních akcí v UNB.  

Objednáte-li si službu 14 dní předem na čísle 

731 518 348 v pracovních dnech od 7:00 – 15:00 hod. 

Jedna jízda: 50,- Kč.  
 

 
 

 

!!!!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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TURISTIKA Z CHUDČIC DO ROZDROJOVICI 

Datum:  sobota 16. února 2019  

Sraz:   Brno – Královo Pole, nádraží v 9:40 hod.     

   (odjezd vlaku v 10:06 hod.) 

Trasa:  asi 6,4 km       Vede paní Juřicová. 
 

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ V  KARTÁCH "J O K E R  42" 
Datum:     sobota 23. února 2019 

Začátek:   9:00 hod. 

Start:  10:00 hod. 

Místo konání:  Kavárna u Žambocha - Kollárova 9, Brno - Královo Pole 

Ředitel:   Lištvan Peter 

Přihlášky:   na místě UNB 

Prezence:   na místě UNB 

Vklad:  80 Kč 

Ceny:   1. místo až 10. místo věcné ceny 

Občerstvení:   Kavárna u Žambocha (oběd – 100,- Kč) 
 

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. 
 

PŘIPRAVUJEME - JEDNODENNÍ VÝLET – KUTNÁ HORA A ŽLEBY 
Datum:  sobota 18. května 2019 

Doprava:  vlastní 

Kdo má zájem, nahlásit do 26. dubna 2019 u paní Lenky Juřicové.  

http://www.hotelgrun.cz/
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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. 

 
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 

Absolventi škol, nezaměstnaní a zájemci o zaměstnání mohou sledovat různé 

pracovní nabídky, které k nám chodí. Kde? Na nástěnce u hlavního vchodu UNB 

nebo na facebooku: Unie neslyšících Brno, z.s.  

 

https://goo.gl/noaXh8
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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). 

 

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/ 

 

Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské příspěvky 

na rok 2019.    

  Pracující          200 Kč 

  Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti 160 Kč 

Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.  

Výhody členství v UNB:  Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy 

     Den otců - překvapení 

     Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti 

     Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení atd. 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí - pátek:   10 – 20 hod. 

Sobota – neděle:    zavřeno 
 

 

  

 

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.pomuckyproneslysici.cz/
https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/
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CO SE UDÁLO V LEDNU? 
 

   1. 1. – Novoroční výšlap na Bílé Hoře                10. 1. – Večer Plcha s fotografem Kolbabou 

22 spokojených osob!    Přišlo téměř 100 lidí! 

             

17. 1. – Přednáška o EEG Biofeedbacku z organizace Alfons 

Zlepšuji koncentraci a učí mozek zapomenuté schopnosti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24. 1. – Přednáška o tetování z taterského centra Tattoo Bar 

Srdečná atmosféra, zajímavé informace a mnoho přítomných! 
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY ZAJIŠTUJÍ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- dle domluvy 

 

 

 
      

 

 

Činnost UNB podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. 

 

 

 
 

Unie neslyšících Brno, z.s., člen 

Palackého třída 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, mobil, SMS: 725 605 216, 

www.unieneslysicichbrno.cz, www.pomuckyproneslysici.cz, www.cmjn.cz, 

email:unb@cmjn.cz,  IČO:65761201 

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 

  725 605 216 

UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na sociální služby:                                

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/


9 

 

Vyzkoušejte si na vlastní uši se sluchadlem 

hlášení zastávek přes indukční smyčku  

na trase Bystrc – Řečkovice - Bystrc

 

                     

Nevíte, jak aktivovat indukční smyčku na sluchadle?  

           Poraďte se s námi v Unii neslyšících Brno 

      na Palackého třídě 114. nebo na č. 775 576 120. 

         Sledujte vůz č. 1120 na www.mapa.idsjmk.cz 

  

 

 

 

V tramvaji č. 1120 

http://www.mapa.idsjmk.cz/

