
 
 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  

ČERVEN 2021 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den otců je svátek na počest otců, oslavující otcovství,  

vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti.  

V mnoha zemích včetně České republiky  

se slaví třetí neděli v červnu.  

Unie neslyšících Brno si váží roli otců v moderní společnosti  

a připravila pro ně pěkné pohoštění. 



 

SKUPINOVÉ AKTIVITY V ČERVNU 2021 
je možné se scházet ve vnitřních prostorách UNB, ale je nutné respektovat 
všechna hygienická opatření. 
Při příchodu do UNB je nutno prokázat:  
                                    (vždy jen jedna možnost) 

 potvrzení s negativním antigenním testem (max. 72 hod.) 

 potvrzení s negativním PCR testem (max. 7 dní) 

 očkovací certifikát (očkovací kartička) – až po první vakcíně 21 dnů 

 potvrzení od lékaře, že prodělal nemoc covid-19 po dobu 180 dní 
Kdo nebude mít, je možné provést na místě samotest – (zajistí sám např. 
v lékárně nebo je možné koupit v UNB za 70,- Kč).  

 

 

čtvrtek 3. června 2021 v 17 hod.  – VOLNÁ BESEDA v UNB 
čtvrtek 10. června 2021 v 17 hod. – VOLNÁ BESEDA v UNB 
čtvrtek 17. června 2021 v 17 hod. – DEN OTCŮ v UNB 
čtvrtek 24. června 2021 v 17 hod. – ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA v UNB 

 

 

čtvrtek 17. června 2021 v 17 hod. v UNB 

DEN OTCŮ 
Bude nachystané překvapení pro členy UNB k svátku Den otců, 
který se slaví 20. června – grilovací klobásky.  

 
 

čtvrtek 24. června 2021 v 17 hod. v UNB 

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA: PROČ JE DOBRÉ DÍVAT SE NA SLOŽENÍ 
POTRAVIN? 
Sledovat nutriční hodnoty je velmi důležité, pokud chceme vědět, kolik jsme 
přijali kalorií, bílkovin, sacharidů a také tuků. Všechny tyto údaje nám totiž 
mohou pomoci k úspěšnému hubnutí a vyváženému jídelníčku. Nutriční 
poradkyně Ing. Jana Daňková nám poradí, jak správně číst v tabulkách na 
obalech potravin, které si 
kupujeme.  

Tlumočení do znakového 
jazyka:  
Drahuše Szymusiková 

 



 
čtvrtek 10. června 2021 v 17 hod.  – ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ (ON-LINE)  
na Facebooku UNB:  https://www.unieneslbrno.cz/facebook/ 
 

47. VEČER WALDEMARA PLCHA S ING. KARIN KARASOVOU, 
STAROSTKOU MČ KRÁLOVO POLE 
Již tradiční pořad pana Waldemara Plcha bude mít milého hosta, pozvání přijala 
paní starostka. Ing. Karin 
Karasová stojí v čele vedení 
městské části Královo Pole od 
roku 2014. 
 
Tlumočení do znakového 
jazyka: Karolína Kalendová 

 
 
 

 
 

AKTIVITY MIMO PROSTORU UNB 
Středa 2. června  - DEN DĚTÍ (věk: 6 – 10 let) v JUNGLE PARK v lanovém centru 

Brno-Pisárky 
Čtvrtek 3. června – KLAUNSKÝ DEN DĚTÍ (věk: 1 – 5 let) v parku Božetěchova 
Pozvánky jsou zveřejněné na facebooku UNB i na Instagramu UNB.  
 
 

 

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


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.  

 
 

Středa 9. června 2021 v 17 hod na dvoře UNB 

HANDS DANCE: PÍSNĚ PRO OČI I UŠI 
Srdečně Vás zveme na posezení s živou hudbou. Písně v podání 
Lucie Hanákové s kapelou Sonic people bude do znakového jazyka 
tlumočit skupina Hands Dance.  
Tato akce se uskuteční za finanční podpory statutárního města 
Brna. 

 
 

KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  
Od pondělí 31. května máme OTEVŘENO v plném rozsahu 

v provozní době: 

Pondělí, úterý, středa, pátek 9 – 18 hod. 

Čtvrtek     9 – 20 hod. 

Budeme se na vás těšit v naši kavárně nově zrekonstruované, 

kde nebude chybět dobrá káva, něco k snědku a milá obsluha. 

 

 

Pátek 9. července v 17 hod. v Brně - Řečkovice 

ODHALENÍ SOCHY FRANTY KOCOURKA  
Na place u kostela v Řečkovicích se odhalí socha 
Franty Kocourka, brněnského siláka, 
propagátora brněnského hantecu, baviče, herce 
a básníka. Akce pod záštitou Franty Kocman se 
bude konat v pátek 9. 7. 2021 v 17 hod. 



PROBĚHLÉ AKCE OD UNB v květnu: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 



KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA PRO VEŘEJNOST 

ZÁŘÍ 2021 – ČERVEN 2022 

 

Kurzy jsou určené široké veřejnosti. 

Vyučujícími jsou neslyšící lektoři, rodilí mluvčí ČZJ. 

Kurzy probíhají ve 2 pololetích: září – leden, únor – červen. 

Výuka probíhá 1x týdně – 2 výukové hodiny. 

Cena kurzovného za 1 pololetí je 1 990 Kč. 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na adrese: 

Unie neslyšících Brno, Palackého třída 114 (vchod z ulice Kollárova) 

Brno - Královo Pole, 

telefonicky: 541 245 321, 725 605 216,  

na emailu: unb@cmjn.cz 

Přihlášky na: http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php 

 

http://www.unieneslysicichbrno.cz/kurzy.php


JAK NA ZDRAVÉ OPALOVÁNÍ? 
 

Slunce nám dodává energii a zahání depresi, urychluje hojení ran a napomáhá 

tvorbě vitaminu D. Pokud se však slunečním paprskům vystavujeme příliš často 

a bez rozmyslu, stane se nepřítelem a může i zabíjet. 

 

 Sluníčku se vyhněte mezi 10 až 15 hodinou – V této době je největší 
intenzita slunečního záření, tedy včetně UV paprsků. Proto buďte v těchto 
hodinách spíše ve stínu.  

 Nepodceňujte opalovací krém – Namazat byste se měla alespoň půl 
hodiny předem, aby se krém stačil vstřebat. Ochranu je také potřeba 
průběžně obnovovat, například po koupání a utírání ručníkem.  

 Spálit se můžete i ve stínu – I když je třeba zataženo, nebo ležíte pod 
slunečníkem, je potřeba myslet na opalovací krém. 90 % paprsků totiž 
proniká i lehkými mraky, nebo látkou slunečníku. 

 Na vodě či písku to více pálí – Například u bazénu, na vodě, nebo třeba 
pláži se můžete spálit mnohem rychleji, než doma na zahradě. Tyto 
materiály totiž umí sluneční paprsky odrážet a tak násobit jejich sílu.  

 Snažte se pokožku připravit – Jednak je vhodné opalování postupně 
dávkovat a nestrávit hned první den na sluníčku mnoho hodin. A také 
můžete své kůži pomoci přípravky s vitamíny skupiny B či karotenu. 
Důležitá je i péče po slunění, kdy je namáhané pokožce třeba ulevit. 

 Používejte pokrývku hlavy a sluneční brýle. 

 Nezapomínejte na pitný režim! 



 

Od června se spustí registrace pro osoby starší 16 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/

