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Sledujte 
bohatý zářijový program UNB 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

 

 

Čtvrtek 5. září  

17:00 

„Ochutnávka 

jídel od 

japonských 

neslyšících“  

z Tokijské 

kavárny 

 

Čtvrtek 19. září 

17:00  

Večer 

s pomocníky 

Manéže Bolka 

Polívky 
 

 

 

Sobota 21. září 

Oslava 100 let 

činnosti 

neslyšících v Brně 

na Šelepce 

od 10:00 – 2:00 
 

Pondělí 16. září 

17:00 

Historie a vývoj 

pomůcek pro 

neslyšících  

v Knihovně 

Jiřího Mahena  

v Brně 
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pondělí 2. září v 17 hod.                                                     

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: ŘÍM A NEAPOLSKÝ 

ZÁLIV  
Paní Markéta Vlčková Vám přijde ukázat, co na její návštěvě 

Říma pro ni bylo přichystáno zajímavého.   

Tlumočení znakového jazyka: Eliška Šotíková 
 

čtvrtek 5. září v 17 hod.                                                     

OCHUTNÁVKA JAPONSKÝCH SPECIALIT 
Kavárna neslyšících „Sign with me“ se 4 neslyšícími pracovníky  

z Japonska přijedou do naší kavárny a předvedou ukázku, jak 

připravit japonské speciality. Přijďte se podívat a ochutnat, další 

ukázka se nebude konat.  
 

čtvrtek 12. září v 17 hod.                                                     

SPOLEČENSTVÍ A KULTURA NESLYŠÍCÍCH V GRUZII 
O způsobu života v Gruzii asi mnoho nevíme. Neslyšící Roman 

Lupoměský se přijde za námi podělit se svými zkušenostmi 

z této krásné země.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 
 

čtvrtek 19. září v 17 hod.     

32. VEČER WALDEMARA PLCHA S HOSTY  

Waldemar Plch pozval do svého pořadu známé tváře 

„Manéže Bolka Polívky“ – Jiří Pfaifer (Fretti) a Jaromír 

Tichý (Barin).  Přijďte se podívat na jejich veselé příběhy 

z natáčení.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Andrea 

Ilčáková 

 

čtvrtek 26. září v 17 hod. 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Srdečně Vás zveme na přátelské setkání u příležitosti 

Mezinárodního dne neslyšících. Pod vedením Lubomíra Hykla  

a Lenky Doušové si můžete zasoutěžit, ověřit své znalosti 

v zábavné hře.  
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI ŘÍJNU 
V měsíci říjnu se můžete těšit na návštěvu České televize, zeměpisnou přednášku 

o Severní svatební cestě, Waldemar Plch si přivede svého hosta motocyklového 

závodníka Iva Kaštana a paní docentka Skorovská z oční kliniky přijde blíže 

seznámit s problematikou očních vad. 

 
 

 

 

              

HISTORIE A VÝVOJ SLUCHADEL 

A POMŮCEK PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
Datum:  pondělí 16. září 2019 v 17:00 hod.  

Místo:  Knihovna Jiřího Mahena v Brně    

  Kobližná 4, Brno  

Výstava k 100. výročí založení spolkové činnosti neslyšících 

v Brně a na Moravě můžete shlédnout ve vestibulu. 

 

 

PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“ 
Datum:  čtvrtek 19. září 2019 od 15 hod.   

Místo:  kino Lucerna, Minská 19, Brno 

Film bude přizpůsoben sluchově a zrakově postiženým, ale i lidem bez postižení.  

Prvním filmem bude české historické drama Toman (2018). Objevují se v něm 

postavy jako třeba Klement Gottwald, Jan Masaryk. 

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali. Pokud se přihlásíte v kanceláři UNB, můžete 

mít vstup na první promítání zdarma. Počet těchto vstupů je omezen. Tak neváhejte 

a přihlaste se do 16. září v kanceláři UNB.  

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 
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PŘIPRAVUJEME 

VÝLET – OKOLÍ BUCHLOVA, možná ROZHLEDNA SALAŠ 

Datum:  sobota 5. října 2019  

Sraz:   Brno – obchod Lidl Líšeň v 7:15 hod.     

   (odjezd autem v 7:30 hod.) 

Trasa:  asi 5 km  

Doprava:  vlastní auto      Vede paní Juřicová. 
 

EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI  
Datum:  čtvrtek 24. října od 10 hodin  

Program:  exkurze spojená s následnou projekci 

archivních materiálů filmové tvorby sluchově 

postižených.  

Plánovaná doba je 60 – 90 minut.  

Je vhodné se přihlásit v UNB v kanceláři - je nutné dopředu.  

Termín posledního přihlášení je 20. října. Návštěva bude  tlumočená do znakového 

jazyka. 
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

U VODNÍHO NÁDRŽE NA ORLÍKU 
Ubytování:  bungalov Marina Orlík, Chrást 56, Kovářov 

Strava: polopenze (snídaně a večeře)  

Termín:  5. května – 9. května 2020  

  (úterý - sobota) 

Doprava: vlastní 

Cena: 2 320,- Kč/1 osoba  

 (každý bungalov má samostatný vchod a terasu. Součástí bungalovu je 

vlastní koupelna se sprchovým koutem, toaleta, lednice, tv se satelitním 

příjmem)  

Více informací najdete na http://www.orlik-ubytovani.cz/ 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1 200 Kč / 1 osoba  

do 31. prosince 2019.  
 

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

  725 605 216 

http://www.orlik-ubytovani.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 
Pro osoby nad 70 let, držitele průkazu ZTP, ZTP/P, Vám 

objednáme odvoz na čtvrteční akce v UNB a domů. 

Sdělte nám aspoň 14 dní předem. Také můžeme objednat 

k lékaři apod. 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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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). 

 

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/ 

 

MOBILNÍ APLIKACE ZÁCHRANKA 
Doporučujeme používat aplikaci Záchranka do Vašich 

mobilních telefonů.  

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát.  

Proto je mobilní aplikace Záchranka ve Vašem mobilním 

telefonu vždy připravena pro rychlé kontaktování 

Zdravotnické záchranné služby.  

Pro neslyšící je výhoda, že po stisku tlačítka aplikace sama 

odešle informace o osobě a zdravotním stavu a přesnou polohu 

pro záchranáře, ti potom hned ví, kde neslyšící osobu najít. 

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

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí - pátek:   10 – 20 hod. 
 

 

 
KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST 

ZÁŘÍ 2019 – ČERVEN 2020 
Začátečníci 

Pondělí:  18:30 - 20:00 hod   zahájení dne 16. 9. 2019 
Úterý: 16:30 - 18:00 hod   zahájení dne 17. 9. 2019 
Středa:  16:30 - 18:00 hod   zahájení dne 18. 9. 2019 
Středa:  18:30 - 20:00 hod   zahájení dne 18. 9. 2019 

 

Pokročilí 
Pondělí:  16:30 - 18:00 hod  zahájení dne 16. 9. 2019 - JIŽ OBSAZENO 
Úterý:  18:30 - 20:00 hod  zahájení dne 17. 9. 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 1 990 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 

 

 

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.  
 

  

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

- tlumočnické služby               - odborné sociální poradenství 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php
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ON-LINE tlumočnické služby poskytujeme: 
 

 

Facetime: tkcn@tkcn.cz     
 

 

Nově poskytujeme on-line tlumočení: 
 
 
 
                   

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Činnost UNB podporuje Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. 

 

 
 

Unie neslyšících Brno, z.s., člen  
 

Jsme členy poradního sboru pro bezbariérové Brno 

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 

Ivana Kupčíková (externí tlumočník) – dle domluvy 

tel: 607 505 182 

ikupcikova@gmail.com 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
mailto:ikupcikova@gmail.com

