
 
 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  

KVĚTEN 2021 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. května 2021 slaví  
svátek všechny maminky  

a všem maminkám přejeme  
krásný sváteční den. 



AKTIVITY V KVĚTNU 2021 BUDOU jen ON-LINE přednášky  
(živá vysílání) 

na Facebooku UNB:  https://www.unieneslbrno.cz/facebook/ 
 

 
čtvrtek 13. května 2021 v 17 hod.  

46. VEČER WALDEMARA PLCHA S IVANEM BARTŮŇKEM, 
LEGENDÁRNÍM PROPAGÁTOREM COUNTRY TANCOVÁNÍ 
Lektor, choreograf, porotce, caller  
a organizátor mnoha tanečních akcí. 
Patří mezi přední odborníky na 
country tance u nás, kterým se věnuje 
již 39 let. Učí také tance skotské, řecké 
a line dance.  
Tlumočení do znakového jazyka: 
Karolína Kalendová 
 
 
 
 
čtvrtek 20. května 2021 v 17 hod.   

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA: ZDRAVÁ STRAVA, ZDRAVÝ POHYB JE CELÉ 
ZDRAVÍ 

Neslyšící Jaroslav Milich nám prozradí tajemství 
zdravého životního stylu v jeho podání. Jak 
zužitkoval své vlastní zkušenosti a jak se s tím 
popralo jeho tělo. Proč je důležité mít pod 
dohledem stravování? Jaký pohyb je nejlepší a jak 
často cvičit? Odpovědi na otázky a spoustu 
zajímavých věcí se dozvíte. 

Přednáška v českém znakovém jazyce. 

 
 

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME 
DEN DĚTÍ pro menší ratolesti:  čtvrtek 3. června 
DEN DĚTÍ pro větší ratolesti ve spolupráci s Divadlem Neslyším: čtvrtek 3. června  
Více informací na konci května na facebooku UNB.  
 
 

https://www.unieneslbrno.cz/facebook/


 
 
 

!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!! 

Víte, že musíte vyplnit formulář – sčítání 2021 do 11. 

května 2021 (elektronický formulář na internetu nebo 

listinný formulář, co jste ve schránce dostali).  

Kdo ještě nevyplnil, udělejte to – není to vůbec složité (nejjednodušší je 

vyplňovat online na www.scitani.cz) nebo mohou pomoct i sociální pracovnice  

i tlumočnice UNB v provozní době.  

Sčítání je povinné ze zákona. Kdo nevyplní, zaplatí pokutu až do 10 000,- Kč.  
 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021 
Prosíme všechny členy Unie neslyšících Brno o zaplacení členského příspěvku na 
rok 2021 bankovním převodem do konce června 2021.  
 

Zaplaťte na účet číslo: 1354105349/0800 
Do zprávy pro příjemce napište: členský příspěvek + jméno člena.   
 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU:  
Pracující     200,- Kč 
Důchodci, studenti, děti od 10 let      160,- Kč 
 

Děti do 10 let a osoby starší 80 let členské příspěvky neplatí.  
 

http://www.scitani.cz/


PROBĚHLÉ AKCE v dubnu: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve spolupráci Divadlo Neslyším v neděli 28. března  
proběhla on-line ZOOM  

VELIKONOČNÍ TVORBA PRO DĚTI,  
děti byly opravdu moc šikovné  

 

  



 

 

   75! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁHADNÝ SVĚT NESLYŠÍCÍCH 
PaedDr. Karla Hrabčíková 

Speciální pedagog – výcvik v systematické rodinné terapii. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tato slova mě vedou k zamyšlení nad 

otázkou, zda je potřeba psycholog 

pro neslyšící. Odborník, který má 

problematiku skupiny neslyšících 

v malíčku. Znalec světa neslyšících 

a znakového jazyka.  

Co by měl znát? Specifika, které jsou 

pro neslyšícího člověka zcela běžná  

a zdravého by ani nenapadlo, že 

může být v tomto velký problém, na 

kterém může spousta situací 

ztroskotat. 

Začněme neslyšícím člověkem, který neslyší vůbec nic, někdy jen pár zvuků, které 

jsou nedefinovatelné a tudíž pro něj zcela nepoužitelné k jakékoliv orientaci. Jeho 

mateřštinou je jazyk znakový, tudíž i jakýkoliv vizuální vjem, který jej doprovází. 

Český jazyk je pro něj jedna velká neznámá, ano chápe a rozumí slovům, ale už je 

nedá do kontextu věty. Takže to znamená, že psaný projev je pro něj velmi těžký. 

Může se tudíž spolehnout jen na vizuální vjem. Na nonverbální projev druhého 

člověk, z jeho výrazové mimiky, řeči těla a někdy i z odezírání lze mnoho 

vysledovat a poté i odvodit spoustu věcí. Ano chce to mimořádnou vnímavost, 

kterou není každý člověk obdařen a dlouhá léta praxe. Což opět znamená 

jakoukoliv komunikaci s ostatními lidmi.  

 

Skupina, které se ve skutečnosti dělí na další podskupiny, jako jsou neslyšící, 

nedoslýchaví, uživatelé kochleárních implantátů a ohluchlí. 

 

Psycholog ani psychoterapeut pro neslyšící není!? 

 



KAVÁRNA U ŽAMBOCHA v nedávné době prošla 

rekonstrukcí – prostor se zmenšil, ale je o to 

útulnější.  

V současné době máme otevřené výdejní 

okénko v provozní době: 

Pondělí – pátek 9 – 18 hod. 

Stavit se samozřejmě můžete rovnou k oknu, jen si chvilku počkáte. Třeba  

u výborné kávy :-) – Jídlo a pití s sebou! 

Máme v plánu otevřít i letní zahrádku a věříme, že se v brzké době sejdeme 

v hojném počtu. 

  

 

 

 

 

 



 

Od 5. května se spustí registrace pro osoby starší 50 let. 



 

KANCELÁŘ UNB: 
Tel, SMS, WhatsApp: 725 605 216 

e-mail: unb@cmjn.cz 

 

 
SOCIÁLNÍ SLUŽBY poskytujeme dle domluvených termínů,  

otevřeno máme  
pondělí, úterý, středa:  9 – 17 hodin, 

čtvrtek: 9 – 20 hodin, 
pátek: 9 – 15 hodin. 

 
 

MŮŽEME VÁM TLUMOČIT, KDYŽ BUDETE CHTÍT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud nemusíte nikam chodit, zůstaňte doma! 
 
 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: 

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI SLUCHADEL 

telefonické poradenství, tel.: 605 342 188 - p. Prušvic  

email: leos.prusvic@neslysici.net 

 

PORADENSTVÍ V KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH 

telefonické poradenství, tel.: 775 576 120 - p. Poláček 

e-mail: polacek@pomuckyproneslysici.cz   

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

e-mail: lubomir.hykl@gmail.com – p. Hykl 

 

mailto:unb@cmjn.cz
mailto:leos.prusvic@neslysici.net
mailto:polacek@pomuckyproneslysici.cz
mailto:lubomir.hykl@gmail.com


TLUMOČNICKÁ SLUŽBA 
 

PROVOZNÍ DOBA: 

pondělí, úterý, středa:  9 – 17 hodin  

čtvrtek:     9 – 20 hodin 

pátek:     9 – 15 hodin 
 

- Aplikace WhatsApp 

- Skype: unieneslysicibrno  

- Deafcom 

 

KONTAKTY NA TLUMOČNÍKY:   

- Ivan Poláček         775 576 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Lenka Doušová             777 885 460 (jen SMS – poradenství v sociálních 
       oblastech) 

- Andrea Ilčáková            773 111 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Drahuše Szymusiková  725 605 215 (SMS, telefon) 

- Karolína Kalendová       608 221 554 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

- Irena Maňáková        776 888 120 (on-line tlumočení, SMS, telefon)  

- Ivana Kupčíková            607 505 182 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 
  

ON-LINE TLUMOČENÍ DEAFCOM (aplikace v mobilu):  

  provozní doba: 9 – 17 hodin 

Aplikaci Deafcom můžete stahovat na: 
 

Google Play: 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tichalinka.app&gl=SK 

App store: https://apps.apple.com/sk/app/deafcom/id1230384031?l=sk 

 

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 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.tichalinka.app&gl=SK
https://apps.apple.com/sk/app/deafcom/id1230384031?l=sk
http://www.unieneslysicichbrno.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.cmjn.cz/

