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PROGRAM UNB  

BŘEZEN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaměstnanci Kavárny u Žambocha v prodejně Tchibo.  
Více informací a fotek najdete na str. 8 a 9. 
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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. 
 

 

 

pondělí 2. března v 17 hod.   

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: KANÁRSKÉ 

OSTROVY 
Olgu a Pavla Sukovy a jejich povídání plné krásných zážitků 

si rozhodně nenechte ujít.    

Tlumočení znakového jazyka: Eliška Šotíková 
 

 

čtvrtek 5. března v 17 hod.  

HERNÍ ODPOLEDNE S DESKOVKAMI  
Máme pro Vás v nabídce k vyzkoušení různé deskové hry. 

Přijďte a můžete si je zahrát.   
 

 

čtvrtek 12. března v 16:30 hod.                                                     

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

uskuteční v učebně UNB.  
 

 

čtvrtek 12. března 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.  
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čtvrtek 19. března v 17 hod.                                                     

38. VEČER WALDEMARA PLCHA SE ZNÁMÝM CESTOVATELEM 

VILDOU DVOŘÁKEM 
Waldemar Plch pozval do svého pořadu hosta Vildu 

Dvořáka – zakladatele romantické cestovky Kudrna.     

Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová  

a Drahuše Szymusiková 

 

pátek 20. března v 17 hod.  

TŘÍDĚNÍ ODPADU, MINIMALISMUS A OPAKOVANÉ POUŽITÍ 
Jaký má „zero waste“ cíl? Jak minimalizovat odpad? Jsou alternativy? 

Jak správně třídit?  

Na tyto otázky Vám odpoví a přijdou Vás obohatit o svoje zkušenosti 

neslyšící Eva Sattler a Eva Kastnerová zastupující skupinu Zero 

Waste pro neslyšící. 

Přednáška v českém znakovém jazyce.  

 
čtvrtek 26. března v 17 hod.  

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

zahrát.   

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V MĚSÍCI DUBNU 
V měsíci dubnu nás čeká pořad W. Plcha s basketbalistou Jiřím Okáčem, pro děti 

bude nachystána velikonoční dílna. Jistě nebude chybět ani pondělní zeměpisná 

přednáška a v kině Lucerna se můžete těšit na česko-slovenský film 

„Masaryk“ s českými titulky.  

 

 

!!!!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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VÝSTAVA FRANTIŠKA SKÁLY – DVA ROKY PRÁZDNIN 
Datum:  čtvrtek 12. března 2020 v 16:00 hod. 

Místo:  Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno 

Mimořádná prohlídka výstavy pro nevidomé  

a neslyšící. Tato komentovaná prohlídka vznikla 

z přímé iniciativy umělce a bude přizpůsobena 

speciálním potřebám osob se znevýhodněním. 

Výstavou Vás provede umělec František Skála 

osobně. Vstup na program je zdarma.  

V případě Vašeho zájmu potvrďte účast do 4. března na e-mailové adrese: 

les@faitgallery.com 

 

PROMÍTÁNÍ CYKLU „ČTVRTKY BEZ BARIÉR“ 
Datum:  čtvrtek 19. března 2020 v 17:30 hod.   

Místo:  kino Lucerna, Minská 19, Brno 

Bude se promítat český film režiséra Jiřího 

Vejdělka „Tátova volha“ s českými titulky.  

Matka s dcerou se vydávají ve starém autě za 

nečekaným tajemstvím a skrytými vztahy 

zemřelého otce a manžela.   

Vstupenky v prodeji na webových stránkách kina nebo přímo na pokladně. 

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

filmu.   

 

TURNAJ V MINIGOLFU - ZDARMA 
Datum:   sobota 21. března 2020  

Místo:  Minigolf Futurum, Vídeňská 100, Brno 

   (v 1. patře nákupního centra Futurum, vedle Sportisima, naproti  

   eskalátorům a Čínskému ráji) 

Začátek:   10:00 hod. 

Konec:   13:00 hod. 

Kdo:    dospělí, děti nad 12 let 

Drobné občerstvení zajištěno.  

Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit 

v kanceláři UNB nebo e-mailem na unb@cmjn.cz do 19. března 2020.  

mailto:les@faitgallery.com
mailto:unb@cmjn.cz
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TURISTIKA – OKOLÍ BUCHLOVA 

Datum:  sobota 28. března 2020  

Sraz:   obchod Lidl, Brno – Líšeň v 7:45 hod. 

   (odjezd v 8:00 hod.)  

Doprava:   vlastní auto  

Trasa:  asi 7 km       

Vede paní Juřicová. 

 

26. MEZINÁRODNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU  

SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V BRNĚ  
Datum:       sobota 18. dubna 2020  

Místo:        hala Vysoké školy veterinární 

   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: každý 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. 
 

 

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 

Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

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! 

 

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 je na sociální síti 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. 

 
MOBILNÍ APLIKACE ZÁCHRANKA 

Doporučujeme používat aplikaci Záchranka na Vašich mobilních 

telefonech.  

Ať už se nacházíte kdekoliv, nikdy nevíte, co se může stát.  

Proto je mobilní aplikace Záchranka ve Vašem mobilním 

telefonu vždy připravena k rychlému 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. 

 
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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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. 

 

 

 

TCHIBO - 25. 2. 2020 
Exkurze a dobrovolnictví v Tchibo. Děkujeme za skvělou zkušenost, za otevřenou  

a příjemnou společnost zaměstnanců Tchiba a paní M. Vlkové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ÚNORU V OBRAZE 
 

 

6. 2. – Herní odpoledne s deskovkami – mexický vlak, neznámá hra, ale všichni si báječně zahráli 

 

 

8. 2. – Soutěž jednotlivců v kartách „Joker 42“ – celkem přihlášeno 27 hráčů, vydařená soutěž 

 

13. 2. – 37. večer Waldemara Plcha s populárním kytaristou Vladislavem Bláhou 
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SVĚTOVÝ DEN SLUCHU – 3. 3. 2020  

Sluch patří k jednomu ze smyslů člověka. Člověk pro získávání informací 

o okolním světě preferuje dva smysly – zrak a sluch. Zatímco zrakem 

získáváme informace o prostorových vztazích, kde se nacházíme, co nám 

stojí v cestě apod., sluch je nezastupitelný v tvorbě a udržování 

společenských vztahů. Sluch je nezbytnou podmínkou klidné a nenarušené komunikace 

mezi lidmi, je třeba k poslouchání ostatních lidí kolem nás. Platí příměr, že porucha 

zraku nás odděluje od věcí, zatímco porucha sluchu od lidí.  

Ztráta sluchu vede vždy ke zhoršení slyšení a rozumění lidské řeči a tím k okleštění 

nebo úplnému zamezení komunikace. Takto postižený člověk se ocitá zcela osamocen 

mezi dalšími lidmi, protože ostatní lidé s ním nemohou mluvit. Podobně jako cizinec 

v zemi, jejíž řeč nezná. Kolem něho projde spousta a spousta slov, ale on neví, 

nerozumí, oč se jedná. Nemůže se tedy zařadit mezi okolní společnost a tato jej 

dokonce pomalu vytlačuje od sebe pryč. V rodině se sluchově postiženým dědečkem 

nikdo nemluví a nechávají ho sedět v koutku, aby se mezi mluvící nepletl. Ve 

společnosti takového člověka slušně pozdravíme a pak svoji pozornost plně věnujeme 

jiným, mluvícím a slyšícím. Stejně i v zaměstnání, při nakupování, na úřadech apod. Tak 

se těžce nedoslýchavý nebo neslyšící dostává na samotný okraj společnosti. Nikdo jej 

nebere vážně, nikdo s ním nic neřeší ani si nepovídá. Člověk se ocitá sám mezi 

„cizími“ lidmi a začíná se lidem ze stejného důvodu nakonec vyhýbat. Není společností 

akceptován a sám se společnosti bojí až do té míry, že se mění jeho osobnost. Vzniká 

tzv. sluchová společenská deprivace. K takovýmto koncům nevede žádná jiná vada, 

kterou člověk získává v průběhu života. Změnu osobnosti, tedy nejvyšší stupeň 

postižení jedince, nezpůsobuje žádná jiná vada. To dokáže pouze a výhradně jen 

porucha sluchu. 

Den 3. března je vyhlášen Světovým dnem sluchu. Právě v takový den bychom si měli 

připomenout všechny, kteří jsou odsouzeni svou nemocí nebo věkem prožívat svůj život 

v samotě a izolaci. 

 

 

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
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ALGORITMUS PRO PŘEVOD ZNAKOVÉHO JAZYKA DO MLUVENÉ ŘEČI 
Společnost Google vyvinula software, který by mohl usnadnit vývoj aplikací pro 

překlady znakového jazyka do mluvené řeči v chytrých telefonech. Prozatím software 

funguje pouze na PC. 

Záměrem této volně dostupné technologie, která dokáže sledovat tvar a pozici rukou, 

je nabídnout ji jako základní princip pro porozumění znakovému jazyku. 

Až dosud se při pokusu o sledování pohybů rukou prostřednictvím videa překrývaly 

prsty, vadily pohyby zápěstí i jiné části ruky. Toto vedlo ke komplikacím  

v dřívějších verzích podobných typů softwaru. 

Google nyní dokáže vytvořit graf, který snímá 21 bodů rozmístěných na prstech, dlani 

i hřbetu ruky, což usnadňuje porozumění signálu v pozicích, kdy dochází k překryvu. 

 

TRENDY V ZAHRANIČÍ - INKLUZE NA FINSKÝ ZPŮSOB 
Příkladem školy, kde inkluze sluchově postižených funguje ideálně, je základní škola 

Päiväkumpu ve Vantaa. Dvojčata Mila (nedoslýchavá) a Matilda (neslyšící) už od 

mateřské školy chodí do třídy se slyšícími. Přáli si to jejich neslyšící rodiče, chtěli, 

aby si dcery našly kamarády ve svém sousedství. Dívky navštěvují třetí třídu, kde je 

18 dětí a v některých hodinách až pět dospělých. Třída má dvě třídní učitelky. Jedna 

je neslyšící a druhá slyšící. Rozdělily si mezi sebou jednotlivé předměty. Neslyšící 

učitelka má při výuce neustále k dispozici tlumočníka, kterého neplatí škola, ale 

pojišťovna. Škola naopak platí náklady na tlumočníka do ZJ, který tlumočí vyučování 

Mile a Matildě. Na hodinách angličtiny využívají také služby tlumočníka, který řeč 

zapisuje. Mila je nedoslýchavá, proto slyšící učitelka používá FM systém. Příprava na 

vyučování vyžaduje spolupráci všech dospělých. Tlumočníci znakového jazyka 

dostávají předem materiály. Například do hudební výchovy, aby mohli převést slova 

písní do znakového jazyka a výuka probíhala plynule. Dívky komunikují se spolužáky 

prostřednictvím tlumočníka nebo pomocí znaků, které své kamarády naučily. Dvojčata 

se učí stejné předměty podle stejných učebnic jako jejich slyšící spolužáci, jen mají 

navíc dvě hodiny znakového jazyka týdně. Ve Vantaa vypracovali vlastní model 

vyučování. Využili zkušenosti a poznatky z výuky neslyšících v několika dalších třídách 

v jiných městech Finska, na zkušené byli i v Japonsku. 

 

PŘEHLED ZMĚN U PŘÍSPĚVKŮ NA KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
– děti do 18 let mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 

10 000 Kč na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek 20 000 Kč 
 

– dospělí mají nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 7 000 Kč. 
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– dospělí hluchoslepí mají nárok na příspěvek na dvě sluchadla jednou za 5 let ve výši 

7 000 Kč na každé sluchadlo. Celkem tedy mohou dostat příspěvek  

14 000 Kč 
 

– u náhlavního sluchadla, např. při ztrátě sluchu při anomálii zvukovodu, mají dospělí 

i děti nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši  

10 500 Kč 
 

– u brýlového sluchadla na kostní vedení jedno- nebo oboustranné, mají děti  

i dospělí nárok na příspěvek na jedno sluchadlo jednou za 5 let ve výši 12 000 Kč 
 

– řečový procesor (ŘP) – výměna zevní části kochleárního implantátu, děti i dospělí 

mají nárok na jeden příspěvek 180 000 Kč jednou za 7 let (do listopadu 2019 to bylo 

po 10 letech). Tato úprava však platí pouze pro implantované po 1. 12. 2019. Dříve 

implantovaní budou moci ŘP vyměnit až po 10 letech od operace podle dřívějšího 

znění zákona. 

 

TIP NA KNIHU 
Vtipný, čtivý a velice lidský příběh profesora literatury 

Desmonda Batese, který se nechal předčasně penzionovat. 

Spokojený ale není: chybí mu univerzitní rutina a studenti. 

Zatímco mladší manželka prožívá ohromný kariérní úspěch, 

Desmond se pozvolna propadá do samoty, kterou provází  

i nastupující hluchota. Když ještě dobře slyšel, často toužil po 

tichu. Jenže teď ticho skoro nesnáší, protože kdo neslyší, tomu 

nikdo nenaslouchá. Neustále se stává, že přeslechne, co mu jeho 

protějšek sděluje a často odpovídá na úplně jiné otázky, než 

které byly položeny. Z tohoto základního rámce pak vyplývá 

tragikomičnost situací, do nichž se Desmond dostává  

a kouzelným způsobem také „vykroutí“. Nejnovější kniha britského romanopisce 

vypráví o nejdůležitějších lidských vlastnostech: schopnosti mluvit a naslouchat a tím 

také o krok uniknout blížící se smrti. 

 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 

Neslyšící muž se dívá se svým slyšícím přítelem na letící hejno divokých hus.  

Ten neslyšící znakuje slyšícímu muži: "Ty husy říkají, že za týden budou na jihu." "Jak 

je můžeš slyšet, vždyť je neslyším ani já," diví se slyšící kamarád. "Nezapomeň, že já 

na rozdíl od tebe umím odezírat." 
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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

