
 

 
 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  
ČERVEN 2020/1 

 
Nyní vydáváme Info Zpravodaj 1x za 2 týdny, další zpravodaj 
čekejte v polovině června 2020.  
 

Sociální služby Unie neslyšících Brno je již plně v provozu:  
pondělí – středa:  9 – 17 hod. 

čtvrtek   9 – 20 hod. 

pátek   9 – 15 hod.   

Naši tlumočníci jsou v terénu nepřetržitě, pokud je třeba, můžete 

volat ze svého mobilu on-line tlumočení na Deafcom nebo Skype 

službě vždy od 9 do 17 hodin.  

Kavárna u Žambocha má již otevřeno od 10 hodin do 20 hodin  

i s před zahrádkou.  

Přijďte ochutnat domácí zákusky, dát si dobré pivo! 

 

Wanted! 

Uhodněte,  

 kdo se skrývá na této fotce? 

 

 

 



ČTVRTEK 11. ČERVNA 2020, začátek v 17 hodin  

ON–LINE přednáška „ŽIVĚ“ na Facebooku UNB 

Název přednášky: HISTORIE NESLYŠÍCÍCH SPORTOVCŮ 

V BRNĚ  

Opět budeme vysílat živé vysílání na Facebooku UNB:  

https://www.facebook.com/unieneslbrno 

Přednášet bude Petr Pánek, tlumočník českého 

znakového jazyka v Praze a znalec historie 

neslyšících.    

Přednáška v českém znakovém jazyce.  

Můžete vložit otázky přímo do komentáře živého 

vysílání na facebooku UNB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sledujte on-line přednášky UNB, fotka je z poslední přednášky 

Martina Kuldy o polárních zvířatech. 

https://www.facebook.com/unieneslbrno


PÁTEK 19. ČERVNA 2020 od 13:30 hodin     

DEN DĚTÍ pro menší ratolesti (1 – 4 roky) 

Milí rodiče s dětmi a ostatní, přijďte s námi oslavit Den dětí 

v Kavárně u Žambocha.  

Ve 14 hod. přijde klaun Hubert, který má pro děti připravený 

program. Nebude chybět ani krátká dílnička, kde je možné 

oblíbené malování na obličej. 

Zájemci o účast, hlaste se prosím do středy 17. června 

v kanceláři UNB nebo e-mailem: unb@cmjn.cz. Přihlášené 

děti dostanou balíček s překvapením. 

 

 

Poslední pátek v měsíci bude GRILOVÁNÍ NA DVOŘE UNB, 

vždy od 17 hodin:  

  pátek 26. června 2020 

  pátek 31. července 2020 

  pátek 28. srpna 2020 

Možná u toho proběhne i nějaká zajímavá 

přednáška. Více informací se dozvíte 

v dalším čísle Info Zpravodaj UNB.    

 

 

MISTROVSTVÍ ČR NESLYŠÍCÍCH 2020 V MALÉ KOPANÉ – 

JUNIORŮ DO 23 LET  

Datum: neděle 14. června 2020 

Místo: hřiště SK Ostrava Lhotka, Petřkovická 410/25A, Ostrava – 

Lhotka (přírodní tráva)  

Start: výkop v 9:00 hod. 

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

Ve 14 hod. budou vyhlášeny a předány poháry.  

Mistrovství ČR pořádá Český svaz neslyšících sportovců – STK Fotbalu  

a SSK Vítkovice.  

mailto:unb@cmjn.cz


TURISTIKA V OKOLÍ BUCHLOVA 

Určitě si vzpomínáte, že jsme museli zrušit turistiku v okolí Buchlova  

z důvodu nouzového stavu a omezení volného pohybu. Nebuďte smutní, 

máme pro Vás dobrou zprávu. Turistika bude. 😊  

Datum: sobota 20. června 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. 

 

Na konci května proběhla v rámci bezbariérové knihovny Jiřího Mahena 

on-line přednáška: „Jaké to je být senior“.  

Fotka je z  Masarykovy univerzity (středisko Teiresiás), kde UNB 

zajišťovala on-line tlumočení. 
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MÁME  
OTEVŘENO ! 

UŽ 
OD KVĚTNA. 

 



Poslední pátek v měsíci bude GRILOVÁNÍ NA DVOŘE 

UNB, vždy od 17 hodin:  

  pátek 26. června 2020 

  pátek 31. července 2020 

  pátek 28. srpna 2020 

Možná u toho proběhne i nějaká 

zajímavá přednáška. Více 

informací se dozvíte v dalším čísle 

Info Zpravodaj UNB.    

 

 

TURNAJ V MINIGOLFU - ZDARMA 
Datum:   sobota 19. září 2020  
Místo:  Minigolf Futurum  
   OC Futurum – nová jednotka 
   Vídeňská 100 
   Brno 
Začátek:   10:00 hod. 
Konec:   14:00 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 17. září 2020.  
 
 
 

Na podzim se můžete těšit další on-line přednášky se zajímavými 
osobnostmi, které si pozval pan Waldemar Plch:  
 Vilda Dvořák – cestovatel CK Kudrna 
 Šlachta Robert – ředitel Útvaru pro odhalování 

organizovaného zločinu ÚOOZ 
 Okáč Jiří – basketbalová legenda 
 MUDr. Šárka Skorkovská - primářka Oční kliniky NeoVize 

Brno)  
 

mailto:unb@cmjn.cz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V minulém týdnu, v úterý 9. června jsme jednali v Poslanecké 

sněmovně ve věci požadavku na 99,99% titulkování ve všech 

televizních stanicích (Ota Panský a Ivan Poláček). 

Vyzvali jsme Ministra kultury Lubomíra Zaorálka, aby se touto 

možností zabýval.  

 

 
Ve čtvrtek proběhla on-line přednáška k bohaté historii 

neslyšících v Brně, s tlumočníkem Petrem Pánkem z Prahy, 

mimo jiné znovu objevil filmy, o kterých jsme si mysleli, že již 

neexistují, podívejte se na našich stránkách:  

https://youtu.be/YkU3jtbPQhU 

https://youtu.be/YkU3jtbPQhU


 

Ano, Waldemar Plch! 

Kdo uhodne jeho věk, dostane zdarma láhev červeného vína! 
 

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. 

 

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:6576120 

 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.cmjn.cz/

