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pondělí 3. února v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: GRUZIE 
Radka a Petr Běhávkovi Vám přijdou popovídat o svých toulkách po jedné ze 

zakavkazských republik.   

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 
 

čtvrtek 6. února v 17 hod.  

HERNÍ ODPOLEDNE S DESKOVKAMI – MEXICKÝ 

VLAK 
V tento den Vám vysvětlíme pravidla hry Mexický vlak, kterou 

si pak s námi budete moci zahrát.   
 

čtvrtek 13. února v 16:30 hod.                                                     

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

uskuteční v učebně UNB.  
 

čtvrtek 13. února v 17 hod.                                                     

37. VEČER WALDEMARA PLCHA S POPULÁRNÍM KYTARISTOU 

VLADISLAVEM BLÁHOU 
Waldemar Plch pozval do svého pořadu hosta 

Vladislava Bláhu – v listopadu 2014 se stal jediným 

českým kytaristou, který s recitálem koncertoval 

v Carnegie Hall v New Yorku.    

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková a Drahuše Szymusiková 
 

čtvrtek 20. února 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 27. února v 17 hod.  

KONĚ A MÉ ZKUŠENOSTI SE ZÁVODĚNÍM 
Neslyšící Andrea Moniaková bude vyprávět o své cestě 

k této krásné disciplíně.  

Přednáška v českém znakovém jazyce.  
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NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI BŘEZNU 
V měsíci březnu nás čeká návštěva cestovatele Vildy Dvořáka a dozvíme se něco  

o třídění odpadu, minimalismu a opakovaném použití. Jistě nebude chybět ani 

vyprávění o cestování po cizích státech. V kině Lucerna se můžete těšit na český 

film „Tátova Volha“ s českými titulky.  

 

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) 

 

 

MISTROVSTVÍ ČR NESLYŠÍCÍCH VE FUTSALU  

MUŽI PRO ROK 2020 
Datum: sobota 15. února 2020 

Místo: Sportovní hala VUT, Technická 3013/14, Brno 

Start: výkop v 9:00 hod. 

Přihlášené kluby: I.PSKN Praha, SSK Vítkovice, SKN Hradec Králové a SKN Brno. 

Vítěz se stává Mistrem ČR pro rok 2020 a ceny za 1. – 3. místo, pro nejlepšího 

hráče, brankáře a střelce budou předány na místě.  

Mistrovství ČR pořádá Český svaz neslyšících sportovců a SKN Brno.  

 

!!!!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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PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“ 
Datum:  čtvrtek 20. února 2020 v 17:30 hod.   

Místo:  kino Lucerna, Minská 19, Brno 

Bude se promítat český film Ondřeje Havelky 

„Hastrman“ s českými titulky. Romantický a zároveň 

ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož 

láska k venkovské dívce Katynce naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní.  

Vstupenky v prodeji na webových stránkách kina nebo přímo na pokladně 

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

filmu.   
 

 

26. MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU  

SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V BRNĚ 
Datum:     sobota 18. dubna 2020  

Místo:      hala Vysoké školy veterinární, ul. Palackého 1-3, Brno 

Časový plán:  zahájení v 9:00 hod, ukončení ve 20:00 hod. 

Družstvo:  smíšené 3 muži a 3 ženy 

Hrací systém: každým s každým na 2 vítězné sety 

Vklad:  1 200,- Kč 

Tento turnaj pořádá Sportovní klub neslyšících Brno, oddíl volejbalu.  

UNB se také zúčastní, přijďte nás podpořit.  

 

 
 

POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM  

U VODNÍ NÁDRŽE NA ORLÍKU 
Více informací najdete na http://www.orlik-

ubytovani.cz/ 

Zbylou částku, tj. 1 120,- Kč/1 osoba, 

prosíme, zaplaťte do 17. dubna 2020 

v kanceláři UNB. 

 

 
 

http://www.orlik-ubytovani.cz/
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! 

 

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

na rok 2020.    

  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. 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

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/ 
 

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  10 – 20 hod. 

 Úterý  10 – 20 hod. 

 Středa  10 – 20 hod. 

 Čtvrtek  10 – 21 hod. 

 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.  
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UNB V LEDNU V OBRAZE 
 

 

9. 1. – přednáška: Deafcom – on-line tlumočení do znakového jazyka či přepis mluveného slova 

 

 

14. 1. – Neziskovka roku v Praze – UNB se stala semifinalistou roku 2019 v této soutěži 

 

16. 1. – 36. večer Waldemara Plcha s karikaturistou Lubomírem Vaňkem 
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ZAJÍMAVOSTI: 
Znakový slovník Dictio, na němž dlouhodobě pracuje profesní tým čítající 

v současné době již osm desítek osob, představil Jan Fikejz z Masarykovy 

univerzity. Lingvisté, rodilí mluvčí, tlumočníci, předkladatelé, technici a další 

pracovníci společně vytvářejí unikátní databázi hesel ve znakovém jazyce. 

Nejobsáhlejší část slovníku tvoří výkladový slovník (např. slovník spisovné češtiny 

obsahuje 8100 hesel, český znakový jazyk 2100 hesel). Slovníky zahrnující češtinu, 

slovenštinu, angličtinu, americký, český i slovenský znakový jazyk je možné mezi 

sebou kombinovat jako překladové. Způsoby vyhledávání hesel se pak liší pro 

mluvené a znakové jazyky (podle tvaru ruky, transkripce a artikulace). Slovník je 

dostupný na www.dictio.info  

 

SLYŠELI JSTE O NOVÉ APLIKACI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK V MOBILU? 

Aplikace umožňuje snadno a rychle najít kontakt na pomoc v krizových sociálních 

situacích. Je určena pro osoby v sociální nouzi, pro rodiny s dětmi, lidi s tělesným 

či duševním postižením, seniory a další. Zatím je v testovací fázi a k jejímu zlepšení 

může přispět každý, kdo si ji nyní stáhne do mobilu www.socpracvmobilu.cz 

 

INDUKČNÍ SMYČKA V PONREPU 
V lednu naši kolegové Ivan Poláček a Leoš Prušvic instalovali v Praze v sále kina 

Ponrepo indukční smyčku pro 

uživatele sluchadel.  

 

 

 

 

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. 
 

http://www.dictio.info/
http://www.socpracvmobilu.cz/
mailto:zpravodaj.unb@seznam.cz
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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 

Karolína Kalendová – čtvrtek, pátek 

tel: 608 221 554 

karolina.kalendova@unieneslbrno.cz 

 

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

