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ČERVEN 2019 

PROGRAM UNB   
 
 

Oznámení: 

Proč se neúčastní UNB akce na Masarykovu univerzitu (MU)? 

 

V lednu 2019 jsme byli osloveni zástupci střediska Teiresiás z MU, abychom se u příležitosti  

100. výročí založení spolkové činnosti v Brně zapojili 14. června 2019. 

 

Výbor UNB se usnesl, že se do akce na MU nezapojí z důvodu: 

 

1. Svaz neslyšících a nedoslýchavých (SNN) se sídlem v Praze zneužívá dobrého jména MU 

k tomu, aby ukázal svou falešnou důležitost v našem regionu. Zástupci SNN svým povýšeným 

jednáním spolkovou činnost dlouhodobě diskriminují neslyšící v Brně. Spolková činnost byla 

v Brně poprvé zlikvidována v r. 1949. Podruhé byla spolková činnost ochromena po r. 1990. 

SNN vyhovuje roztříštěnost sociálních služeb v Brně, ke svým praktikám. 

 

2. MU není nositelem spolkové činnosti neslyšících v Brně, ani se do spolkové činnosti nezapojuje. 

 

Děkujeme všem, kteří podporují naše úsilí o znovusjednocení brněnských neslyšících 

a program našich oslav. Více na www.unieneslysicichbrno.cz 

 

                                                              Váš nezávislý výbor Unie neslyšících Brno 
 
 
 
      

 

      Poslední nezávislý výbor  

                    ÚJHM 

u příležitosti 30. výročí založení 

      Zemské ústřední jednoty 

              hluchoněmých  

                  v r. 1949 
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sobota 1. června od 15 hod.  

DEN DĚTÍ 
Pro přihlášené děti je připravený bohatý program ve 

spolupráci s Divadlem Neslyšícím.  
 

pondělí 3. června v 17 hod.                                                     

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: ČERNÁ HORA  
Markéta Vlčková přijde popovídat zážitky ze svého putování.  

Tlumočení znakového jazyka: Ilčáková Andrea 
 

čtvrtek 6. června v 17 hod.                                                     

PŘEDNÁŠKA O BeTCS 
BeTCS (Treacher – Collins syndrom) aneb co nevíte o vrozené 

vývojové vadě, která je způsobená mutací 5. chromozomu. Jaké 

jsou životní zkušenosti těch, kteří s touto vadou žijí.  

Martin Krška a Eva Dojčarová budou vyprávět. 

Tlumočení znakového jazyka: Ilčáková Andrea 
 

čtvrtek 13. června v 17 hod.     

31. VEČER WALDEMARA PLCHA S HOSTY  

Waldemar Plch pozval tentokrát do svého pořadu několik hostů:  

 Jan Smolík - vítěz Závodu míru v roce 1964 

 Jaroslav Bláha - reprezentant v dráhové cyklistice  

 Ivo Koblasa - účastník v silničním závodě na World Cup 

Corridonia v Itálii 

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Drahuše Szymusiková 
 

čtvrtek 20. června v 17 hod. 

NESLYŠÍCÍ PRÁVNIČKA JANA HAVLOVÁ 
Sportovkyně, právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv 

Jana Havlová z Brna se zajímá především o prosazování 

lidských práv pro osoby se zdravotním postižením. Její 

diplomová práce se zabývala tématem diskriminace osob se 

sluchovým postižením při jejich přijímání do zaměstnání. 

Přijďte se podívat na její životní příběh, který Vám povypráví.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 
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pátek 28. června v 17 hod. 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, VÍTÁNÍ LÉTA:  

GRILOVÁNÍ NA DVOŘE + OCHUTNÁVKA RUMU  
Srdečně Vás všechny zveme na předprázdninové grilování 

na venkovní zahrádce spojené s ochutnávkou exotického 

rumu. Přijďte spolu s námi zahájit letní sezónu, těšíme se na Vás.  

Od 15 do 17 hod. program pro děti za vysvědčení – děti, nezapomeňte vzít 

vysvědčení. Připraven je fotokoutek + malování na obličej. 

V 17,00 hod. přednáška o historii a výrobě rumů + ochutnávka.  

 
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! 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

https://goo.gl/noaXh8
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JÓGA PRO ŽENY – nenáročná cvičení 
Datum:  pondělí 10. června od 17:30 hod. do 19 hod. 

  pondělí 24. června 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, tekutinu a chuť do cvičení 

Cena: 100,- Kč 

Práce s dechem. Spojení se svým tělesným systémem. Zklidnění. Opět pod vedením 

s MUDr. Barbory Pelouškové. 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. u Janáčkova divadla, Brno   

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

 příjezd v 9:45 hod.)  

Občerstvení:  zajištěno 

Program: - teorie a zajímavosti   - poučení 

 - střelba   - ukázky 

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

Z. Procházky, LL. M. a tlumočníka. Máte možnost si vyzkoušet střelbu z různých 

zbraní.  

Vhodné pro všechny věkové kategorie.  

V 15:00 hod. začne prohlídka muzea letecké a pozemní techniky ve Vyškově 

zdarma (odjezd autobusu ze střelnice Luleč ve 14:30 hod. směr letiště Vyškov).  

Odjezd autobusu do Brna z Vyškova v 16:15 hod. (příjezd cca v 17 hod.) 

Dopravu, přednášku a střelbu náboje hradí UNB.  

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

e-mailem: unb@cmjn.cz a zaplaťte 200,- Kč (pro účastníky bude připraven raut - 

káva, čaj, pití, voda, nealko pivo, oběd – bramborový salát + řízek, dezerty)  

do 28. 6. 2019.  

mailto:unb@cmjn.cz
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 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.  

 

 

 
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 má také 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). 

 

 

!!!!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. 
 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/
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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.  

 
100. VÝROČÍ ČINNOSTI NESLYŠÍCÍCH V BRNĚ 

- sobota 21. září 2019, Šelepka 
Kdo se chce zúčastnit na show Deaf Comedian John Smith, tak je možné koupit 

vstupenku předem v kanceláři UNB za cenu 290,- Kč (na místě: 390,- Kč).  

Více informací: http://jdem.cz/e6km53  

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí - pátek:   10 – 20 hod. 

       Sobota:      14 – 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.  
 

 

  

https://www.mpb.cz/osoby-s-handicapem/sms-pro-neslysici/
http://jdem.cz/e6km53
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CO SE UDÁLO V MĚSÍCI KVĚTEN 
 

  9. 5. – První pomoc + aplikace Záchranka – praktické ukázky a nácvik masáže srdce.      

 

  16. 5. – 30. pořad Waldemara Plcha s účastníkem OH, hráčem a trenérem Komety J. Černým 

 

  18. 5. – 1-denní výlet – Kutná Hora a Žleby    20. 5. – Paleo strava – proběhla i ochutnávka 
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Tokijská kavárna neslyšících  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V kavárně u Žambocha  

 

Japonská kavárna „Sign with me“ je polévkovou kavárnou neslyšících,  

kde se znakuje japonsky spolu s japonským jazykem.   

Kavárna byla v Tokiu otevřena 27. prosince 2011 ve čtvrti Hongo. 

 

Je místem, kde si mohou slyšící i neslyšící přijít relaxovat,  

učit se, nebo přijít pro radu.   

Jejich 4 neslyšící pracovníci přijedou do naší kavárny  

 

ve čtvrtek 5. září 2019 v 17:00 hod. 

 

a předvedou ukázku, jak připravit japonské speciality.  

Přijďte se podívat a ochutnat, další ukázka se nebude konat, protože přijedou jenom k nám! 

Na čtvrteční program díky podpoře japonských mecenášů. 
 

Ukázka nabídky kavárny Social Cafe „Sign with me“ 

 

 

 

 
   

 

 

  Pondělí  Úterý                     Středa              Čtvrtek                     Pátek                      Sobota                     Neděle 
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY ZAJIŠTUJÍ: 
 

 

Facetime: tkcn@tkcn.cz                       

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 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/

