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    2019 

 
 
 

 
 

Před 70 lety 
 

13. 11. 1949 byl 
až na třetí 

Valné hromadě 
předán 
„Domov 

hluchoněmých“ 
v Králově Poli 

do Svazu Invalidů“ proti vůli členů ZÚJHM, 
podrobnosti jsou uvedeny  

v nové knížce. 
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pondělí 4. listopadu v 17 hod.                                                     

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: ANTARKTIDA  
Pan Martin Slezák přijde povyprávět, jak je v těchto ledových 

končinách.     

Tlumočení znakového jazyka: Eliška Šotíková 

 
úterý 5. listopadu v 16:30 hod.                                                     

SETKÁNÍ NEDOSLÝCHAVÝCH  
Trpíte nedoslýchavostí? Zveme vás na setkání nedoslýchavých lidí, které se 

uskuteční v učebně UNB.  

 
pátek 8. listopadu v 17 hod.                                                     

PŘEDNÁŠKA: MAŽORETKY  
Neslyšící Pavlína Hloušová představí svoji zálibu – mažoretky a její 

zkušenosti z tohoto na rytmus a zručnost náročného umění.  

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 
čtvrtek 14. listopadu v 17 hod.                                                     

HISTORIE NESLYŠÍCÍCH V BRNĚ 
Historické amatérské filmy neslyšících v Brně, které jste 

ještě neviděli, přijďte se podívat a zavzpomínat, jak jste 

hráli fotbal proti soupeřům na TJ Moravská Slávia, a mnoho 

dalších zajímavých filmů.  

 
čtvrtek 21. listopadu v 17 hod.  

34. VEČER WALDEMARA PLCHA S HOSTEM PETREM DUCHOŇEM  

Waldemar Plch pozval do svého pořadu hosta Petra Duchoně, který byl bývalý 

český politik a člen Občanské demokratické strany, v letech 1998 – 2004 primátor 

města Brna a v období let 2004 – 2009 poslanec 

Evropského parlamentu.   

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková  

a Ivan Poláček 
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čtvrtek 28. listopadu v 17 hod. 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE A VOLBA NOVÉHO VÝBORU 
Zveme všechny členy UNB na výroční členskou schůzi, účast povinná.  

Program schůze:  

 hospodaření UNB 

 aktivity z roku 2019 

 plán akcí na rok 2020 

 volby nového výboru UNB na 4 roky 

 diskuse 

Zájemci o členství ve výboru a o funkci předsedy se musí nahlásit na místě v den 

členské schůze.  
 

pátek 29. listopadu v 15:30 hod. 

VÝTVARNÁ DÍLNA: VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
Také letos se pokusíme vyrobit sváteční věnce 

pro adventní období.  

Vezmete s sebou z domu: polystyrenové nebo 

slámové věnce. 

Na tuto akci je dobré se včas přihlásit 

v kanceláři UNB do pondělí 25. listopadu, 

abychom mohli koupit materiály. Příspěvek na materiál bude 50,- Kč.  

Předvánoční dílnu vedou Lenka Doušová a Andrea Ilčáková.   

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI PROSINCI 
V pátek 6. prosince 2019 od 15 hodin bude v Kavárně u Žambocha pro menší 

ratolesti (od 1 roku do 10 let) Mikulášská besídka. Kdo bude mít zájem o dárkový 

balíček pro své dítě, přihlaste se v kanceláři UNB nebo e-mailem: unb@cmjn.cz do 

středy 4. prosince 2019.  

Dále nás čeká další pořad Waldemara Plcha se svým hostem, cestopisná přednáška 

o Kostarice a samozřejmě nebude chybět naše každoroční tradiční Vánoční 

posezení.   

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

mailto:unb@cmjn.cz


4 

 

 

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. 

 

PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“  
Datum:  čtvrtek 21. listopadu 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 „Jan Palach“ s českými titulky pro 

neslyšící.  

 
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 

 

!!!!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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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 20. ledna 2020.  

 
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 

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

 

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

 
 

NOVINKA 
Od příštího čísla na vás bude čekat nová příloha plná zajímavostí.  

Náměty a nápady, co by vás zajímalo, můžete posílat na 

mail zpravodaj.unb@seznam.cz. 
 

 

 

 

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.  
 

  

mailto:zpravodaj.unb@seznam.cz
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UNB V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU V OBRAZE 
 

26. 9. – Oslava Mezinárodního dne neslyšících – zábavná soutěž nesměla chybět. Všichni se pobavili.  

 

10. 10. – Přednáška: Oční vady a jejich prevence – velmi poučná a zajímavá přednáška byla. 

 

11. 10. – 6. výročí kavárny a vernisáž obrazů – neslyšící autorka představila své obrazy  
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17. 10. – Cestopisná přednáška: Severská svatební cesta – manželé putovali po severských státech  

 

24. 10. – Exkurze v České televizi – zapojili se i studenty ze střední školy pro sluchově postižené   

 

24. 10. – 33. večer Waldemara Plcha s hostem Ivem Kaštanem – závodil v motokrosu, enduru  

i ve Formuli 1600. Účastnil se i rallye Dakar.  
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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

