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UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO BUDE ZAVŘENA O VÁNOCÍCH 

23. 12. 2019 – 31. 12. 2019 

OTEVŘENO BUDE V NOVÉM ROCE OD 2. 1. 2020. 
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pondělí 2. prosince v 17 hod.                                                     

ZEMĚPISNÁ PŘEDNÁŠKA: KOSTARIKA  
Pondělí zeměpisná přednáška Markéty Vlčkové, 

která Vás provede touto exotickou zemí.      

Tlumočení znakového jazyka: Eliška Šotíková 
 

pátek 6. prosince od 15 hod.                                                     

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA S DIVADLEM NESLYŠÍM  

(OD 1 ROKU DO 10 LET)  
15:00 – 17:00 hod. – dětská vánoční tvorba (přineste  

1 nepoužitou a nezničenou hračku, na místě: balení dárků 

a rozdávání vzájemně), dále hry pro děti a předvánoční 

tvorba. Kdo má zájem, přihlaste se na e-mail: 

danipori@gmail.com 

17:00 hod. – Mikuláš, anděl a čert přicházejí… 

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.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivana Kupčíková 
 

čtvrtek 12. prosince v 16:30 hod.                                                     

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

uskuteční v učebně UNB.  
 

čtvrtek 12. prosince v 17 hod.                                                     

35. VEČER WALDEMARA PLCHA S HOSTY MICHALEM HALVOU  

A HELENOU PUCHÝŘOVOU 
Waldemar Plch pozval do svého pořadu hosty a bude 

hovořit o výtvarné tvorbě 

společně s Michalem Halvou  

a Helenou Puchýřovou. Máte-li 

rádi barevný svět obrazů, 

přijďte se podívat na rozhovor s malířkou Českomoravské 

Vysočiny a výtvarníkem symbolických obrazů.  

Tlumočení znakového jazyka: Drahuše Szymusiková a Andrea Ilčáková 

mailto:danipori@gmail.com
mailto:unb@cmjn.cz
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pátek 13. prosince v 17 hod.  

VOŇAVÉ VÁNOČNÍ POSEZENÍ S NESLYŠÍCÍMI 
Vánoční posezení spojené s přednáškou o výrobě svíček. 

Je připraveno voňavé překvapení pro každého. 

Přednášku vede Vlastimil Chlumský a jeho rodina. 

Zájemci, přihlaste se v kanceláři UNB nebo e-mailem: 

unb@cmjn.cz do úterý 10. prosince 2019.  

Tlumočení znakového jazyka: Alena Procházková 

 

pátek 20. prosince v 17 hod. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA V UNB 
Před Vánoci se můžete v UNB sejít se svými přáteli a pobavit se. 

Bude připraveno i menší občerstvení.   

Pro členy UNB je občerstvení zdarma, pro nečleny za poplatek. 

 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI LEDNU 
Po Novém roce nás čeká seznámení se službou, kterou poskytuje on-line tlumočení 

do znakového jazyka společnost Deafcom a protože se na této tlumočnické službě 

podílí i tlumočníci z UNB, můžete se přijít informovat k nám do UNB. 

Komu vloni uteklo setkání s karikaturistou Lubomírem Vaňkem, může přijít na 

čtvrteční setkání pana Waldemara Plcha. Nebude chybět ani pondělní zeměpisná 

přednáška, na kterou též srdečně zveme. 

 

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. 
 

mailto:unb@cmjn.cz
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PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“ 
Datum:  čtvrtek 19. prosince 2019 v 17:30 hod.   

Místo:  kino Lucerna, Minská 19, Brno 

Vstupné:  60,- Kč (v prodeji na webových stránkách kina 

Lucerna nebo přímo na pokladně) 

Pohádka bude přizpůsobena sluchově a zrakově postiženým, ale 

i lidem bez postižení. Bude se promítat česká pohádka „ČERTÍ 

BRKO“ s českými titulky pro neslyšící. 

Budeme rádi, pokud přijdete strávit své volné chvilky do kina 

Lucerna shlédnutím této krásné pohádky.  

 

NOVOROČNÍ VÝŠLAP  - WILSONŮV LES 

Datum: středa 1. ledna 2020  

Sraz:  před Červeným kostelem na ulici Joštova, Brno v v 10:00 hod. 

Vede paní Juřicová. 

 

SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ V  KARTÁCH "J O K E R  42" 
Datum:     sobota 8. února 2020 

Začátek:   9:00 hod. 

Start:  10:00 hod. 

Místo konání:  Kavárna u Žambocha - Kollárova 9, Brno - Královo Pole 

Ředitel:   Hykl Lubomír ml.  

Přihlášky:   na místě UNB 

Prezence:   na místě UNB 

Vklad:  80 Kč 

Ceny:   1. místo až 10. místo věcné ceny 

Občerstvení:   Kavárna u Žambocha (oběd – 100,- Kč) 

 

 

NOVINKA 
Od tohoto čísla na vás čeká nová příloha plná zajímavostí – na str. 9.   

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

mail zpravodaj.unb@seznam.cz. 
 

 

mailto:zpravodaj.unb@seznam.cz
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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 

Po tomto kurzu již vaše sluchadlo nikdy neskončí zapomenuté v šuplíku nočního 

stolku! 

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

 

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

  725 605 216 

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. 

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

  Pondělí - pátek:   10 – 20 hod. 

 

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH 
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020          ZAVŘENO 

2. a 3. 1. 2020     12 – 18 hod. 
 

 

 

UNB V ŘÍJNU A LISTOPADU V OBRAZE 
 

31. 10. – Halloweenská zábava – halloweenská výzdoba všude, nechybělo ani jídlo ani pití.   
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14. 11. – Historie neslyšících v Brně – pouštěli jsme dlouhý film neslyšících v Brně a k tomu byla i diskuse. 

 

 

21. 11. -  34. večer Waldemara Plcha s bývalým českým politikem a členem ODS, primátorem města Brna        

             (1998 – 2004) a poslancem Evropského parlamentu (2004 – 2009) Petrem Duchoňem  

 

23. 11. – Turnaj v bowlingu – opět po roce jsme si zahráli a společně jsme se bavili.   
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ZAJÍMAVOSTI: 
Už jako malé přišly britské sestry Hermon a Heroda Berhaneovy o sluch. Díky 

technologickému pokroku se však ženy opět mohou radovat z hudby. Ačkoliv ji 

nedokáží vnímat jako slyšící lidé, díky speciálnímu oblečení si přesto mohou 

zatančit. Speciální vesta či tričko, které slouží neslyšícím sestrám, umožňuje 

vnímat zvuky pomocí kůže. Například na rukou jsou tak „slyšet” housle, na zádech 

bicí. „Můžeme cítit hloubku hudby, je to naprosto nový pocit, dokážeme muziku 

vnímat,” říká za pomoci tlumočníka Hermon. 

 

 

Z HISTORIE NESLYŠÍCÍCH:  
O začátek vzdělávání neslyšících na Moravě se zasloužil Josef Dietmann rytíř  

z Traubenburku, vrchní rada zemského moravského soudu. Při soudních přelíčeních 

se často setkával se zpustlými a zaostalými neslyšícími. Příčinu jejich ubohého 

stavu viděl v nedostatku výchovy a vzdělání, proto se rozhodl založit ústav. Peníze 

chtěl vybrat veřejnou sbírkou mezi zámožnými moravskými měšťany a továrníky, 

ale neuspěl. Základní kapitál 4 000 zlatých na založení „ústavu pro hluchoněmé  

a slepé“ odkázal v roce 1815 společník Smalovy továrny v Brně František Ess.  

V roce 1829 koupili dům v Trnité ulici, v roce 1832 zde otevřeli ústav pro neslyšící 

a nevidomé děti. (V roce 1839 ústav rozdělili na dvě specializovaná zařízení.) Prvním 

učitelem a ředitelem ústavu se stal kněz Josef Handschuh. Slavnostní otevření se 

konalo u příležitosti jmenin císaře Františka I. 4. října 1832. 

 

 

VÍTE, ŽE… 
DeafTravel nabízí překladového videoprůvodce v českém znakovém jazyce.     

Projekt začal v loňském roce a letos už může uživatelům nabídnout kolem stovky 

průvodcovských videí. Asi čtyři desítky z nich popisují památky v Čechách 

(Karlštejn, Pražský hrad, Karlův most aj.). „Na světě je asi 70 milionů uživatelů 

znakového jazyka. Tito lidé, když přijdou do muzea, narazí na jazykovou 

bariéru,“ uvedl Jan Wirth. Nyní se mohou přihlásit, zaregistrovat a stát se členem 

skupiny využívající systém Deaf Travel.  
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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

