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KVĚTEN 2019 

PROGRAM UNB   
                                           

 

           Den matek je ideální příleži-

tostí poděkovat mamince za její péči.  

Každoročně tento den připadá na 

druhou květnovou neděli, což letos 

vychází na 14. května! 

 

 

 

Unie neslyšících Brno 

 

tento měsíc vydává program věnovaný 100. výročí spolkové činnosti 

neslyšících v Brně a na Moravě. Sledujte program v příloze ! 
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čtvrtek 2. května v 17 hod.                                                     

VOLNÁ BESEDA  
Přijďte si udělat chvíli pro sebe a své kamarády a dát si něco dobrého u nás  

v kavárně, čekají na Vás různé dobroty.  
 

čtvrtek 9. května v 17 hod.                                                     

DEN MATEK 

PRVNÍ POMOC + APLIKACE ZÁCHRANKA  
Mgr. Blanka Petříková a Mgr. Lenka Opletalová z  Centra 

sociálního a zdravotního vzdělávání Vás přijde seznámit 

formou jednoduchého výkladu. Akce bude provázena 

praktickými ukázkami a nácvikem masáže srdce.  

Ukázána bude i aplikace Záchranka v chodu - existuje totiž 

i výuková forma aplikace. 

V rámci DNE MATEK všechny členky ženy dostanou kávu a sladkost zdarma. 

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Andrea Ilčáková 
 

pondělí 13. května v 17 hod.   

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: TAIWAN 
Zážitky z měsíčního putování po tomto divukrásném 

ostrově, které pro Vás nachystala Ivona Sedláčková. 

Vy, jež rádi cestujete, přijďte se dozvědět zajímavosti 

z této části  Asie. 

Tlumočení znakového jazyka: Eliška Šotíková 
 

čtvrtek 16. května v 17 hod.     

30. VEČER W.PLCHA S JOSEFEM ČERNÝM  

Waldemar Plch pozval tentokrát do svého 

pořadu čtyřnásobného účastníka olympij-

ských her, hráče a později i trenéra Komety 

Brno Josefa Černého. Této výrazné 

osobnosti našeho hokeje, se můžete zeptat na 

jeho postoje a zkušenosti. 

Akce se koná v rámci projektu Týden Města – festival, která probíhá pod záštitou 

brněnského magistrátu.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Eliška Šotíková 
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pondělí 20. května v 19 hod. 

PALEO STRAVA  

Paní gynekoložka působící dlouhé roky MUDr. Henrietta 

Nazari přijde seznámit ženy, které budou mít zájem, se 

změnou přístupu k jídlu a stravovacím návykům.  

Zveme tímto všechny ženy, které se rozhodly vzít zdraví 

svého těla do vlastních rukou. Vstup je tentokráte 50,- Kč. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková  

 
čtvrtek 23. května v 17 hod. 

VOLNÁ BESEDA  
Přijďte si odpočinout, pobavit a popovídat si s přáteli k nám do Kavárny  

u Žambocha. 

 
čtvrtek 30. května v 17 hod.     

PRŮVODCE STŘELBOU  

Zajímavou akci na střelnici v Lulči bude zahajovat tato 

instruktáž techniky střílení, kterou povede pan Dr. Ing. Jan 

Procházka. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková a Ivan Poláček 

 

 
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI ČERVEN 

V sobotu 1. června 2019 od 15 hodin bude v Kavárně u Žambocha pro malé ratolesti 

DEN DĚTÍ. Zájemci o účast, hlaste se prosím do pátku 24. května 2019 

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

Dále se můžete dozvědět o  syndromu BeTCS - zaměřený na osvětu ohledně 

vývojové vady, která není běžně známá. Na konci školního roku bude páteční 

grilování. Mimochodem bude i jednodenní výlet na střelnici v Lulči.   

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

mailto:unb@cmjn.cz
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JÓGA PRO ŽENY 
Datum:  pondělí 6. května od 17:30 hod. do 19 hod. 

  pondělí 27. května od 17:30 hod. do 19 hod. 

Místo:  Unie neslyšících Brno,  

  Vodova 35, Brno – Královo Pole 

S sebou:  malá deka, karimatka, pohodlné oblečení  

  vhodné k cvičení a tekutiny 

Cena: 100,- Kč 

Cvičení s MUDr. B. Pelouškovou budete mít možnost protáhnout některé části 

těla a udělat něco pro své zdraví.  

Je nenáročné a vhodné pro všechny věkové kategorie.  

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková  

Počet zájemkyň je omezen – zájemci hlaste formou SMS: 773 111 120 (Andrea 

Ilčáková) nebo 777 885 460 (Lenka Doušová).  

 

VÝLET - STŘELNICE V LULČI 
Datum:  neděle 30. června 2019 - celý den 

Místo:  Luleč, u Vyškova  

Doprava:  zajištěná 

 sraz v 8:50 hod. z Janáčkova divadla, Brno   

 (vlastní autobus - odjezd autobusu v 9:00 hod.  

Občerstvení:  zajištěno 

Střelba ze zbraní bude probíhat za účasti odborníků Dr. Ing J. Procházky a  Ing. 

Z. Procházky, LL. M. a tlumočníka. 

Vyzkoušíte si střelbu z různých zbraní.  

Vhodné pro všechny věkové kategorie.  

Počet zájemců je omezený - zájemci hlaste se v kanceláři UNB nebo  

e-mailem: unb@cmjn.cz  

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY  

SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM V BESKYDECH 
Více informací najdete na www.hotelgrun.cz 

Zbylé částky, tj. 1 000,- Kč/1 osoba, prosíme, zaplaťte 

do 30. května 2019 v kanceláři UNB. 
 

mailto:unb@cmjn.cz
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! 
 

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. 
 

https://goo.gl/noaXh8
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NOVINKA: INSTAGRAM 

Unie neslyšících Brno vlastní novou sociální síť Instagram – 

uživatelské jméno: unieneslysicichbrno 

Budeme zde vkládat zajímavosti, novinky, plánované akce, 

uskutečněné akce apod.  

Kavárna u Žambocha též má Instagram – uživatelské jméno: kavarna_uzambocha 
 

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. 
 

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/ 
 

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.  
 

NEZAPOMEŇTE 
Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2019, mohou ještě do konce 

května zaplatit v kanceláři UNB.  

  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.  

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/
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MEDAILONEK 
Firma SMS InfoComm (Czech) s.r.o. z Taiwanu má pobočku v Brně - 

Černovicích, provádí opravy plošných desek, mobilů, tabletů a mnoho 

dalších.  

Zaměstnává asi 450 pracovníků.  

Také zde pracují naši členové a klienti Unie neslyšících Brno, z.s., pro 

které zajišťujeme tlumočnické služby.  

I my jsme hrdi na to, že můžeme informovat, že 

nejlepším pracovníkem firmy za servisní část 

firmy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí - pátek:   10 – 20 hod. 

NOVĚ Sobota:  14 – 19 hod.  

neděle:    zavřeno 

Státní svátky 1. a 8. května: otevřeno od 14 do 19 hod. 
 

 
 

 

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.  
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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI DUBEN 
 

  4. 4. – Zdravotní přednáška: Štítná žláza      11. 4. – 29. večer Plcha s hercem Zd. Junákem      

 

16. 4. – Velikonoční hra pro děti s Divadlem Neslyším 

 

18. 4. – Zelený čtvrtek – zelené pivo 
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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/

