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čtvrtek 9. ledna v 16:30 hod.                                                     

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

uskuteční v učebně UNB.  

 

čtvrtek 9. ledna v 17 hod.                                                     

PŘEDNÁŠKA: DEAFCOM  
Přijďte k nám na setkání. Dozvíte se vše o moderní aplikaci, 

kterou si můžete stáhnout do mobilu a využívat 

k okamžitému přetlumočení do znakového jazyka, či 

k přepisu mluveného slova. Je pro Vás připravena i prezentace, kterou bude 

komentovat koordinátorka Deafcomu Eva Slezáková. Také bude následovat ukázka 

připojení na tuto službu. 

 

čtvrtek 16. ledna v 17 hod.                                                     

36. VEČER WALDEMARA PLCHA S KARIKATURISTOU LUBOMÍREM 

VAŇKEM 
Waldemar Plch pozval do svého pořadu hosta 

Lubomíra Vaňka -  karikaturistu, zabývající se 

tzv. rychlokreslením karikatur, vystupuje na 

rautech, firemních propagačních akcích  

a večírcích v Česku i v zahraničí. Někteří si jej 

pamatují z 5. výročí kavárny a ze Dne otevřených dveří v UNB. Pokud máte zájem 

o vyprávění tohoto umělce, přijďte se podívat.   

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček a Drahuše Szymusiková 

 

čtvrtek 23. ledna v 17 hod.  

VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si udělat chvíli pro sebe a své kamarády a dát si něco dobrého u nás  

v kavárně, čekají na Vás různé dobroty.  

 

čtvrtek 30. ledna v 17 hod. 

HERNÍ ODPOLEDNE S DESKOVKAMI 
Máme pro Vás v nabídce k vyzkoušení různé deskové hry. Přijďte a můžete si 

zahrát.   
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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. 

 

PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“ 
Datum:  čtvrtek 16. ledna 2020 v 17:30 hod.   

Místo:  kino Lucerna, Minská 19, Brno 

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

Lucerna nebo přímo na pokladně) 

Bude se promítat český film Teroristka s českými titulky. Tato 

černá komedie vypráví o učitelce na penzi, která se rozhodne 

opatřit si zbraň a namířit ji na místního bosse poté, co zjistí, 

že spravedlnosti nelze docílit jinak. 

Budeme rádi, pokud přijdete strávit své volné chvilky do kina Lucerna shlédnutím 

filmu.   
 

TURISTIKA Z VRANOVA DO LELEKOVIC 

Datum:  sobota 18. ledna 2020  

Sraz:   Brno – Tomkovo náměstí v 8:30 hod.     

   (odjezd autobusu v 8:52 hod.) 

Trasa:  asi 6,5 km        

Vede paní Juřicová. 

 

!!!!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. 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

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

 

Od Nového roku do konce dubna můžete v kanceláři UNB platit členské příspěvky 

na rok 2019.    

  Pracující          200 Kč 

  Důchodci, nezaměstnaní, děti od 10 let, studenti 160 Kč 

Děti do 10 let a osoby starší 80 let (dlouholetý člen) členské příspěvky neplatí.  

Výhody členství v UNB:  Den matek – zákusek + káva zdarma pro ženy 

     Den otců - překvapení 

     Den dětí + Mikuláš – větší balíčky pro děti 

     Vánoční besídka – večeře zdarma + malé překvapení atd. 
 

 

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.  

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.  

 

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 

https://goo.gl/noaXh8
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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. 

 

 

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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ZPRÁVA O VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZI 
Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhla 

výroční členská schůze s volbou nového 

výboru.  

Na členské schůzi byla zmíněna témata: 

hospodaření UNB v roce 2018 i 2019, dále 

aktivity z roku 2019, plán akcí na rok 2020.  

 

Proběhla i volba nového výboru:  

Předseda:  Petra Lištvanová 

Místopředseda: Jana Poláčková 

Ostatní členové: Eva Slezáková 

    Alena Procházková 

    Robert Sokola 

    Jiří Pavlík 

    Svatopluk Žamboch 

Děkujeme všem, kteří se členské schůze zúčastnili.  

 

 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  

PROVOZNÍ DOBA 

 Pondělí  10 – 20 hod. 

 Úterý  10 – 20 hod. 

 Středa  10 – 20 hod. 

 Čtvrtek  10 – 21 hod. 

 Pátek  10 – 20 hod. 

 

PROVOZNÍ DOBA na začátku roku 
2. 1. a 3. 1. 2020     12 – 18 hod. 
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UNB V PROSINCI V OBRAZE 
 

 

6. 12. – Mikulášská besídka s Divadlem Neslyším 

 

 

12. 12. – 35. večer Waldemara Plcha s hosty Michalem Halvou a Helenou Puchýřovou 

 

13. 12. -  Voňavé vánoční posezení spojené s přednáškou o výrobě svíček s neslyšícími 
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ZAJÍMAVOSTI: 
Aplikace Signslate usnadní komunikaci mezi slyšícími a neslyšícími prostřednictvím 

videohovoru s on-line tlumočníkem znakového jazyka, kterého si neslyšící uživatel 

bude moci objednat telefonem podobně jako například slyšící zákazník taxislužbu. 

Projekt by měl kromě neslyšících pomoci také vystudovaným tlumočníkům v jejich 

profesních začátcích. Systém řeší i problém nedostatku tlumočníků. Aplikace se 

bude koncem tohoto roku testovat a od příštího roku by měla být dostupná zdarma 

ke stažení na Google Play. 

 

 

Z HISTORIE NESLYŠÍCÍCH:  
V r. 1873 se stal ředitelem Moravsko-Slezského Ústavu pro hluchoněmé v Brně 

Eduard Partish. Na jeho podnět provedl Zemský sněm v Brně roku 1885 soupis 

neslyšících dětí. Zjistilo se, že na Moravě pobývalo 486 školou povinných 

neslyšících dětí bez vzdělání. Zemský sněm v Brně na tuto situaci zareagoval v roce 

1889 a rozhodl se zřídit pro česky mluvící neslyšící děti 2 ústavy s internátem ze 

zemských prostředků. V moravsko-slezském Ústavu pro hluchoněmé v Brně měli 

zůstat německé neslyšící děti. Zemský sněm v Brně vyzval moravská města, aby 

poskytla zdarma stavební místo pro ústav. Přihlásila se města: Příbor, Lipník nad 

Bečvou, Přerov, Místek, Valašské Meziříčí, Kojetín, Kroměříž, Strážnice, Ivančice, 

Třebíč, Velké Meziříčí, Loštice a Slavkov. Moravský sněm v Brně vybral Ivančice 

a Lipník nad Bečvou. 

 

 

VÍTE, ŽE… 
V České republice připadá na jednoho tlumočníka 143 neslyšících uživatelů, zatímco 

např. ve Finsku 8, na Islandu 12 a ve Švýcarsku 13. 

 

NOVINKA 
Na této stránce na vás čeká příloha plná zajímavostí.   

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

mail zpravodaj.unb@seznam.cz. 
 

mailto:zpravodaj.unb@seznam.cz


10 

 

ON-LINE tlumočnické služby poskytujeme: 
 

 

Facetime: tkcn@tkcn.cz     
 

 

Nově poskytujeme on-line tlumočení: 
 
 
 
                   

 

 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Činnost UNB je realizována za finanční podpory Jihomoravského kraje, 

Statutárního města Brna, Úřadu městské části města Brna – Královo Pole, 

Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva kultury ČR.  

 

 

 

 
 

Unie neslyšících Brno, z.s., člen ČMJN 

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

