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INFO ZPRAVODAJ UNB  
ZÁŘÍ 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Všechno nejlepší ke kulatým 90. narozeninám,  

pevné zdraví, hodně sluníčka  

naší nejstarší člence UNB 

paní Marii Voldřichové  
 

Přejí známí, kamarádky a pracovníci UNB 
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čtvrtek 3. září v 17 hod. v UNB 

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 10. září v 17 hod. v UNB 

NEPÁL  
Cestopisná přednáška o Nepálu, treku 
pod nejvyšší horu světa Mount Everest, 
nepálské kultuře i neslyšících v Nepálu. 
Doprovázená bude videi, fotografiemi  
a ochutnávkou nepálského čaje.  
Svými zážitky Vás obohatí neslyšící Alexandr Zvonek.  
Přednáška v českém znakovém jazyce.   

 
čtvrtek 17. září v 17 hod. v UNB a ON-LINE  
živé vysílání na Facebooku UNB: 
https://www.facebook.com/unieneslbrno/ 

38. VEČER WALDEMARA PLCHA SE ZNÁMÝM CESTO-
VATELEM VILDOU DVOŘÁKEM  

Cestovatel a romantik, věčné dítě, stojící za většinou 
hudebních akcí, kudrnovskými taškařicemi a za 
vznikem Kudrny. Cestoval po Albánii, žil v Banátu. 
Bude vyprávět o jeho největších „čistých“ radostech. 
Kudrna je jeho život, závislost 
i koníček.  

Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 

  
čtvrtek 24. září v 17 hod. v UNB 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
Srdečně Vás zveme na přátelské setkání  
u příležitosti Mezinárodního dne neslyšících. Pod 
vedením Lubomíra Hykla a Lenky Doušové si 
můžete zasoutěžit, ověřit své znalosti v zábavné 
hře.  

https://www.facebook.com/unieneslbrno
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čtvrtek 24. září v 16 hod., sraz u Semilassa v 15:45 hod. 
čtvrtek 1. října v 16 hod., sraz u Semilassa v 15:45 hod. 

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ 
Máte možnost si vyrobit z keramické hlíny 
drobné výrobky, nádoby, ozdobný talíř pro 
zkrášlení Vaší domácnosti. Zkušenosti 
s keramickou hlínou Vám bude předávat 
Andrea Ilčáková, jež 8 let vzdělávala 
v oboru keramika pod vedením lektorky restaurátorství Alžběty 
Netopilové.  
Kurz by byl složen ze 3 – 4 setkání. Šikovné ruce a chuť 
k výtvarné činnosti vítána.  
Místo tvoření: dílna Matilda, Palackého tř. 95, Brno 

Maximální počet účastníků: 6 osob 
(nutné se přihlásit do 11. 9. v UNB 
nebo přímo lektorce: 773 111 120) 
S sebou: starší oblečení na převlečení nebo 
zástěra.  

 
středa 30. září v 15:30 hodin v UNB 

LOST CZECH MAN pěšky a stopem z Evropy do Barmy 
Vypravte se s cestovatelem Lost Czech Man Martinem Půlpánem 
na dobrodružnou cestu napříč kontinenty, který již navštívil 85 zemí.  
V této přednášce se dozvíte celou cestu a stanete se součástí těch 
nejzajímavějších příběhů, které při putování zažil – život obyčejných 
lidí, pastevců, horských etnik, válečná místa, pouště, hory, ... Vše 
bude doplněno o krásné fotografie nebo vtipná videa.   
Jeho cestovatelské heslo zní: „NEJLEPŠÍ PLÁN JE ŽÁDNÝ PLÁN“ 
Tlumočení znakového 
jazyka zajištěno.  
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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 CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍCH MĚSÍCÍCH 

 2. října: Den otevřených dveří a 7. výročí kavárny u Žambocha 
 Curling v curlingové hale v Židenicích 

 31. října: Plavání v aquaparku v Kohoutovicích 
 21. listopadu: Bowling v Bowling centrum v Líšni 

a spousta dalších… 

 
KAVÁRNA U ŽAMBOCHA - PROVOZNÍ DOBA – nová: 

 
Pondělí  9 – 21 hod. 
Úterý  9 – 21 hod. 
Středa  9 – 21 hod. 

     Čtvrtek       9 – 21:30 hod. 
Pátek   9 – 21 hod. 

 

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.  

  

mailto:unb@cmjn.cz
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PŘIPRAVUJEME  
ZÁKLADNÍ KURZY JAPONSKÉHO JAZYKA  

prostřednictvím neslyšící lektorky Nami  
Více informací v říjnovém Zpravodaji UNB.  

 
 

 

 

 

    

        

 

 

 

     

                                 Na          Mi 
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Irská firma Mergon v Brně - Modřicích je zaměstnavatelem našich 
neslyšících uživatelů, je i výrobcem ochranných štítů, které používají  
i naše tlumočnice znakového jazyka v různých situacích.  
Pokud byste potřebovali ochranný štít, obraťte se na pracovníky 
UNB. 
 

 

 
 

 

POSKYTUJEME SLUŽBY DOOPRAVDY, NE NA OKO! 

Novější aplikace DEAFCOM  

Od září 2020 umožňuje:  

 výběr dostupných on-line tlumočníků ve službě 

 rezervaci tlumočníka  na vybraný čas v kalendáři směn 

 zpětná vazba, jak jste spokojení s posledním hovorem 

 během září bude DEAFCOM i na webovém rozhraní 
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Adult education in assistive technologies 

   for people with hearing impairment 

Unie neslyšících Brno z.s., 
společně se zahraničními partnery EQUALIZENT Vídeň, Rakousko 

a RACIO Celje, Slovinsko  
ve spolupráci s národním partnerem CVIV s.r.o. Ostrava 

si vás dovolují pozvat  
na mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku optimálního 

využívání kompenzačních a komunikačních pomůcek  
a dalších asistivních technologií pro osoby se sluchovým 

postižením do kavárny U Žambocha 

ve čtvrtek  1. října od 10:00 hod do 15:00 hod. 

 

SLEPEC, HLUCHÝ ČI VOZÍČKÁŘ? NEVHODNÉ VÝRAZY, 
PÍŠE ZÁSTUPKYNĚ OMBUDSMANA 
Vozíčkář, invalida, slepec, hluchoněmý a další. Dosud běžně 
užívané výrazy označila v nové příručce zástupkyně ombudsmana 
Monika Šimůnková za nevhodné. Slova chce nahradit výrazy, které 
budou „více respektující“. Seznam doporučovaných pojmenování má 
podle ní primárně sloužit médiím, ideálně by se však měla vžít i pro 
širokou veřejnost. 
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ROUŠKY BUDOU OD 1. ZÁŘÍ POVINNÉ: 

 v městské i meziměstské dopravě 
 na úřadech a na poštách 
 ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách (i v UNB) 
 ve volebních místnostech 
 na vnitřních akcích s více než 100 účastníky (divadla, kina, koncertní 

sály atd.) 
 
 

ROUŠKY NEBUDOU OD 1. ZÁŘÍ POVINNÉ: 
 ve školách (nosit se budou, jen když se zhorší koronavirový semafor 

na oranžový stupeň) 
 v obchodech a obchodních centrech 
 v restauracích a barech 
 ve službách pro zákazníky (kadeřnictví, pedikúra atd.) 
 na vnitřních akcích do 99 účastníků 

 
 

KDO DÁL NEMUSÍ MÍT ROUŠKU: 
 děti do dvou let věku 
 studenti při akademických obřadech na vysokých školách 
 autisté a osoby s poruchou intelektu 
 řidiči veřejné dopravy, pokud nepřicházejí do styku s cestujícími při 

jejich odbavení 
 aktéři soudního líčení 
 herci, hudebníci či tanečníci při provádění autorského díla 
 moderátoři a redaktoři televize a rozhlasu i další lidé vystupující ve 

vysílání 
 snoubenci a jejich hosté na dobu nezbytně nutnou pro pořízení 

fotografie (v případě svatby s účastí více než 100 osob) 
 sportovci a lidé cvičící při tréninku, zápasu či soutěži 
 návštěvníci vnitřního bazénu či sauny 
 hospitalizovaní pacienti při poskytování zdravotních služeb 
 lidé pracující v rizikovém prostředí s enormní zátěží teplem  
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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/

