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21. září jsme pokřtili první knihu o tom, 

jak to v Brně opravdu bylo..! K dostání v UNB 
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čtvrtek 3. října v 17 hod.                                                     

PŘEDNÁŠKA: POJIŠTĚNÍ OSOB 
Na co si máte dát pozor při uzavírání smluv pojištění 

soukromých osob, se přijďte dozvědět k nám do Unie. Tuto 

přednášku povede paní Barbora Šimková.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Drahuše 

Szymusiková 

 
pondělí 7. října v 17 hod.                                                     

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: COSTA RICA  
Paní Markéta Vlčková a její vyprávění z cest.    

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 

 
čtvrtek 10. října v 17 hod.                                                     

PŘEDNÁŠKA: OČNÍ VADY A JEJICH PREVENCE 
Paní MUDr. Karolína Skorkovská bude přednášet a budete se 

moci dozvědět, jak se pozná včas začátek šedého zákalu, nebo 

jak předcházet některým očním onemocněním.  

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Eliška Šotíková 

 
pátek 11. října v 17 hod.                                                     

6. VÝROČÍ KAVÁRNY A VERNISÁŽ OBRAZŮ 

Přijďte s námi oslavit 6. výročí naší kavárny, kavárna bude mít otevřeno dlouho.  

Programem bude vernisáž 8 obrazů od neslyšící autorky Jaroslavy Struhařové 

s malým pohoštěním. Obrazy si budete moci přijít prohlédnout až do konce 

prosince.   

 
čtvrtek 17. října v 17 hod.     

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA: SEVERSKÁ SVATEBNÍ CESTA  
Putování po severských státech a vyprávění zážitků 

z romantické svatební cesty Vám přijde 

zprostředkovat Radka Konvičková. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 
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čtvrtek 24. října v 17 hod. 

33. VEČER WALDEMARA PLCHA S HOSTEM IVEM KAŠTANEM  

Waldemar Plch pozval do svého pořadu hosta, motocyklového 

závodníka Iva Kaštana. Muž, který závodil v motokrosu, enduru  

i ve Formuli 1600. Držitel rychlostního rekordu na solné pláni, 

účastník rallye Dakar.  

Tlumočení znakového jazyka: Eliška Šotíková a Andrea Ilčáková 

 
čtvrtek 31. října v 17 hod. 

HALLOWEENSKÁ ZÁBAVA  

V kavárně bude nachystána halloweenská výzdoba, 

připraveno jídlo - dýňový koláč, dýňová polévka a pití – 

halloweenský krvavý nápoj. Budou spuštěny filmy na 

téma Halloween – Adamsova rodina a později k večeru 

horor z roku 1978 film Vřískot.   

Lákavá nabídka, tak přijďte si užít zábavu.  

 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI LISTOPADU 
V měsíci listopadu nás čeká návštěva bývalého primátora a europoslance Petra 

Duchoně, dozvíme se něco o historii neslyšících od Ivana Poláčka, jistě nebude ani 

chybět vyprávění o cestování po cizích státech.  

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

 

!!!!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. 
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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. 

 

PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“  
Datum:  čtvrtek 17. října 2019 od 15 hod.   

Místo:  kino Lucerna, Minská 19, Brno 

Film bude přizpůsoben sluchově a zrakově postiženým, ale i lidem 

bez postižení.  

Bude se promítat český film, komedie „Po čem muži touží“ 

s českými titulky pro neslyšící.  

 

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. 

 

PŘIPRAVUJEME 

PLAVÁNÍ V AQUAPARKU – ZDARMA 
Datum:   sobota 9. listopadu 2019 

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 7. listopadu 2019. 

 



5 

 

TURNAJ V BOWLINGU pro dospělé 
Datum:   sobota 23. listopadu 2019 od 18 – 20 hodin 

Kde:       Bowling centrum Brno s.r.o. 

  Líšeňská 4515/80 

  Brno - Líšeň 

Sraz:     v 17:15 hodin 

rozdělení do skupin v 17:30 hodin 

Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit  

v kanceláři UNB nebo na unb@cmjn.cz do  

21. listopadu 2019.  

Maximální počet: 42 osob 

 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

U VODNÍ 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.  

 

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 

http://www.orlik-ubytovani.cz/
https://goo.gl/noaXh8
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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.  

 

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). 

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/ 

 

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. 

 

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí - pátek:   10 – 20 hod. 
 

 

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

  725 605 216 

 

 

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/
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UNB V ZÁŘÍ V OBRAZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Tlumočník japonského ZJ Yoichy                  Překladatel z japonštiny do češtiny a ZJ Takashi,            

                  v bílé košili Yanagi 
      

    

 

 
              5. 9. 

 
 

 
                                                                                       Čerstvé avokádo, losos, mořská řasa a rýže,                                                                                                               

                                                                                     mátové listí, japonská rýže a ingredience 
 
               Jiří Svoboda připravuje Sushi jídlo  
               s kuchařkou Kioko                                       

 

 

 

 

 

 

 
Před UNB pracovníci polévkové kavárny a restaurace z Tokia „Sign with me“,  děkovali japonským 

sponzorům, bez kterých by se společná akce v kavárně „U žambocha“ nemohla uskutečnit 
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 16. 9. Zahájení výstavy věnované 100. výročí založení     24. 9. představil Ivan Poláček aktivity UNB v rámci 
       spolkové činnosti neslyšících v Brně ve III. patře                      programu pro bezbariérové Brno 
         Knihovny Jiřího Mahena 
 

 

 
  

  

 

 

 
 

 

 
21. 9. na oslavě 100. výročí činnosti neslyšících v Brně na Šelepce 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

 
25. 9. jsme představili novou knížku o historii neslyšících v Brně v „Dobrém ránu“ na ČT2 
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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

