
 
 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  
ZÁŘÍ 2021 

 

   
 

OD 1. ZÁŘÍ 2021 JSME   

WWW.UNB.CZ 
 

Máme nové webové stránky, protože se nám po několika letech 
podařilo koupit doménu www.unb.cz  

 
Vylepšujeme služby, z tohoto důvodu jsou změněny  

některé emailové adresy našich pracovníků UNB s koncovkou unb.cz 
Webová stránka www.unieneslysicichbrno.cz zůstává  

ještě nějakou dobu v provozu. 

http://www.unb.cz/
http://www.unb.cz/
http://www.unieneslysicichbrno.cz/


SKUPINOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCI ZÁŘÍ 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 z odběrného místa (max. 72 hod.) 

 potvrzení s negativním PCR testem z odběrného místa (max. 7 dní) 

 očkovací certifikát (očkovací kartička) – až po druhé vakcíně 14 dnů  
(u jednodávkových po 14 dnech) 

 potvrzení od lékaře, že prodělal nemoc covid-19 po dobu 180 dní 

 

čtvrtek 2. září v 17 hod.   VOLNÁ BESEDA v UNB 
středa 8. září v 17 hod.  DECHOVÁ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ v UNB 
čtvrtek 9. září v 17 hod.  VOLNÁ BESEDA v UNB 
čtvrtek 16. září v 17 hod.  VEČER WALDEMARA PLCHA v UNB 
            v 17 hod.  KERAMICKÁ DÍLNA MATILDA 
čtvrtek 23. září v 17 hod.   OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE  

 ZNAKOVÉHO JAZYKA v UNB 
čtvrtek 30. září v 17 hod.  VOLNÁ BESEDA v UNB 

 

Středa 8. září 2021 v 17 hod. v UNB 

DECHOVÁ A RELAXAČNÍ CVIČENÍ: JAK RELAXOVAT?   
Dozvíte se něco o způsobech relaxace. Naučíte se jednoduchá dechová 
cvičení. Povíme si také něco o různých 
meditacích. Některou z nich si také 
vyzkoušíme.  
Vezměte si s sebou pohodlné oblečení  
a podložku (karimatku).  
Cvičení povede Andrea Ilčáková. 
Pro omezený počet osob (max. 7 osob) je nutno se přihlásit u tlumočnice 
Ilčákové - 773 111 120. 

 
 

Čtvrtek 16. září 2021 v 17 hod. v UNB 

48. VEČER W. PLCHA S UROLOGEM MUDr. DAVIDEM MIKLÁNKEM    
Po prázdninové pauze opět pokračujeme s pravidelným pořadem pana 
Waldemara Plcha a pozvání přijal MUDr. David Miklánek, urolog 
z Masarykova onkologického ústavu Žlutý kopec.  
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček  



 
Čtvrtek 16. září 2021 v 17 hod. - dílna Matilda, Palackého tř. 95, Brno (ve 
dvoře, naproti tramvajové zastávky Semilasso)  

KERAMICKÁ DÍLNA MATILDA: TVOŘENÍ KERAMICKÝCH SVÍCNŮ 
Přijďte si vytvořit svícen, kterým můžete prosvítit podzimní večery a nebo 
obdarovat své blízké. Kurz se koná ve výtvarné dílně Matilda.  
Prosíme o nahlášení zájemců do 15. 9. do 15 hodin.  
Počet zájemců je omezen, pokud máte zájem, zavčas se přihlaste na tel. čísle  
773 111 120 - Andrea Ilčáková, která akci organizuje.  

 
 
Čtvrtek 23. září 2021 v 17 hod. v UNB 

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ZNAKOVÝCH JAZYKŮ 
Srdečně Vás zveme na přátelské setkání u příležitosti 
Mezinárodního dne znakových jazyků.  
Věděli jste, že roku 2017 vyhlásila OSN Mezinárodní den 
znakových jazyků, který každoročně připadne na 23. září, 
stejně jako Mezinárodní den neslyšících? 
Pod vedením Lubomíra Hykla a Lenky Doušové si můžete 
zasoutěžit, ověřit své znalosti v zábavné hře.   

 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN 

 

Pátek 8. října – celý den 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
+ OSLAVA 8. VÝROČÍ KAVÁRNY U ŽAMBOCHA 
Připravujeme pro Vás celodenní program, který zahrnuje aktivity s dětmi, 
program pro dospělé a bude zakončen ohňovou show.  
 
Čtvrtek 14. října v 17 hodin 

49. VEČER WALDEMARA PLCHA S CESTOVATELEM A AMATÉRSKÝM 
FOTOGRAFEM DUŠANEM PROCHÁZKOU  
 
Čtvrtek 21. října v 17 hodin 

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA: NEMOC ZAČÍNÁ V HLAVĚ, tuto přednášku 

povede neslyšící Honza Wirth 
 



 

TURNAJ V MINIGOLFU pro dospělé - ZDARMA 
Datum:  sobota 18. září 2021 od 15 – 17 hodin 
Místo: Adventure golf 
  venkovní hřiště před Bowling centrum Brno 
  Líšeňská 4515/80, Brno-Židenice  

Sraz:  14:45 hodin  
Max. počet:  20 osob 
Máte možnost si zahrát na hřištích Eva  
nebo Adam. Eva je jemná, oblá  
a mírně stoupá, oproti tomu Adam je 
pravoúhlý a ostrý. 
Kdo má zájem se zúčastnit, musí se 
nahlásit v kanceláři UNB nebo e-mailem 

na info@unb.cz do 16. 9. 2021.  
 

TURNAJ V BOWLINGU pro dospělé - ZDARMA 
Datum:   sobota 18. září 2021 od 18 – 20 hodin 
Kde:       Bowling centrum Brno s.r.o. 
  Líšeňská 4515/80, Brno-Židenice 
Sraz:     v 17:30 hodin 
Rozdělení do skupin v 17:45 hodin 
Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit  
v kanceláři UNB nebo na info@unb.cz do  
16. 9. 2021.  

 
CURLING - ZDARMA 

Datum:  neděle 17. října 2021 od 10 – 13 hodin 
Místo: Curlingová hala v Brně  
  Lazaretní 1/7, Brno-Židenice 
Sraz:  9:45 hodin 
Max. počet: 24 osob 
S sebou:   pohodlné a teplé sportovní oblečení 
  hodně teplé ponožky (v hale asi 4°C) 
  sálové boty s čistou podrážkou 
  vlastní helma (je možné i zapůjčit), rukavice, teplé pití 
Budeme mít instruktory, kteří nám hru ukáží a vysvětlí. Každý si curling 
vyzkouší.  
Zájemci, přihlaste se v kanceláři UNB nebo e-mailem na info@unb.cz do 15. 10. 

mailto:info@unb.cz
mailto:info@unb.cz
mailto:info@unb.cz


POBYTOVÁ AKCE PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 
U VODNÍ NÁDRŽE NA ORLÍKU 

Ubytování:  bungalov Marina Orlík,  
   Chrást 56, Kovářov 
Strava:  polopenze  (snídaně a večeře)  
Termín:  3. května – 7. května 2022  (úterý – sobota, 4 noci) 
Doprava:  vlastní 
Cena:  2 740,- Kč/1 osoba  
Max. počet: 30 osob 
Každý bungalov má samostatný 
vchod a terasu. Součástí bungalovu 
je vlastní koupelna se sprchovým 
koutem, toaleta, lednice, tv se 
satelitním příjmem.  
Více informací najdete na http://www.orlik-ubytovani.cz/ 
Kdo má zájem, přihlaste se v UNB a zaplaťte zálohu 1 200 Kč / 1 osoba  
do 20. ledna 2022.  
 

 

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO 

 

 

 

 

KANCELÁŘ UNB 

Tel, SMS, WhatsApp: 725 605 216 

e-mail: info@unb.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 

http://www.orlik-ubytovani.cz/
mailto:info@unb.cz


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 

 

OBSAZENO 

OBSAZENO 

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


PŘEDSTAVUJEME NOVINKY V OBLASTI SIGNALIZAČNÍCH POMŮCEK PRO 

NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÉ 

Zařízení signalizuje zvonění domovního zvonku nebo telefonu z pevné sítě zábleskem nebo 

zvukem (do 100 dB) 

Výrobce: Humantechnik (Německo)  

Funkce VisuTone.air: 

 Zvuk/ světelná signalizace 
 Barva světelné signalizace: bílý LED záblesk 
 Extra silné zvonění (ovládání až do 100dB!) 
 Ovládání tónu zvonění 
 Volba typu zvonění 
 Přijímač na 3x baterie typu C (R14), nebo možnost 
 napájení DC-konektorem. Baterie jsou součástí balení. 
 Tlačítko zvonku používá knoflíkové baterie (typ CR2032), 
 je součástí balení. 
 Možnost montáže zařízení na stěnu nebo ve stojánku 
 kdekoliv bytě. Šrouby a hmoždinky jsou součástí balení.  
 Velikost: 145 mm x 105 mm x 52 mm 

CENA: 1990,-KČ 

 
AKCE V RAKOUSKU 

Přátelé z vídeňské organizace EQUALIZENT neslyšících připravují bál – zábavný večer 
v sobotu 11. září 2021, pokud budete potřebovat další informace, najdete na stránkách:  

 

 

 

 

 



DNY EVROPSKÉHO 
DĚDICTVÍ 2021 

 

Brány zajímavých památek napříč Evropou vám i letos otevřou Dny 
evropského dědictví (European Heritage Days). 

Letošní téma – památky pro všechny vás seznámí s budovami veřejných 
institucí, které už ze své podstaty slouží všem. Na druhou stranu se budeme 

věnovat i těm lidem, kteří jsou zdravotně limitováni pro běžnou návštěvu 
památek. 

V České republice se Dny evropského dědictví konají pravidelně od roku 1991  
a v Brně letos proběhnou 17. – 19. září 2021. 

Pro nás je zajímavé, že se Unie neslyšících Brno zapojila programem v sobotu 
18. září v 10 hodin. 

V případě zájmu o komentované prohlídky je možné dopředu  
objednat tlumočnici z UNB. 

PROGRAM 
 

PRVNÍ MORAVSKÁ SPOŘITELNA 
komentovaná prohlídka 

V letech 1937-1939 vznikla v centru Brna 
na Jánské ulici mohutná stavba podle 
projektu architektů Otakara Oplatka, 
Josefa Poláška a Heinricha Bluma. Dodnes 
je jednou z největších novostaveb, které 
byly postaveny v historickém centru, a je 

také významným dokladem meziválečné architektury. V moderním paláci sídlila 
První moravská spořitelna, která byla v Brně založena již v roce 1852. Dnes zde 
najdeme Českou spořitelnu. 

 



NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV 

Původně středověký měšťanský Dům  
U Zlaté lodi, byl v roce 1847 přestavěn  
v empírovém slohu pro rodinu Ernsta 
Johanna Herringa. Do dnešní podoby byl 
upraven vídeňským architektem 
Ludwigem Försterem v 70. letech 19. stol. 
a je dokladem architektonického vývoje 

mezi klasicismem a historizujícími neoslohy. Najdete jej na náměstí Svobody  
č. 72/8 a dnes v něm sídlí Národní památkový ústav. 

 

 VESNA 

Český ženský vzdělávací spolek Vesna byl  
v Brně založen na počátku 70. let  
19. století. Na ulici Údolní 10 vznikla v roce 
1889 první vlastní školní budova spolku 
podle plánů stavitele Juliuse Zedníka. 
Stylově ji můžeme zařadit do pozdního 
historismu s neorenesančními prvky. 

Návrhem interiéru a nábytku budovy a dívčího penzionátu, který vznikl o pár let 
později, byl pověřen Dušan Jurkovič. Od roku 2011 můžete nahlédnout na 
pozůstatky tohoto vybavení v expozici tzv. Jurkovičovy jizby. 

 

 PO STOPÁCH BRNĚNSKÝCH NESLYŠÍCÍCH A JEJICH ORGANIZACÍ 

Moravští neslyšící mají v Brně dlouhou  
a pestrou historii sahající do 19. století.  
V té době museli ovládat nejen moravský 
znakový jazyk, ale také německý. Po 
vzniku Československé republiky v roce 
1918 začaly vznikat různé zájmové 
spolky a jedním z nich byl i spolek 

hluchoněmých – tak vznikla Zemská ústřední jednota hluchoněmých pro Moravu 
v Brně. Více o její historii se dozvíte v Kavárně u Žambocha a těšit se můžete i na 
ukázky dobových pomůcek. 



 KRAJSKÝ ÚŘAD 

Budova Krajského úřadu na Žerotínově 
náměstí vznikla v roce 1907 jako Nový 
zemský dům. Z počátku zde bylo zázemí 
moravského zemského sněmu, od svého 
vzniku slouží nepřetržitě potřebám 
veřejné správy, ať již jako pracoviště 

Nejvyššího soudu, katastrálního či finančního úřadu. Velkolepé průčelí budovy 
nese nejvýrazněji prvky neobarokního slohu, působivý je i interiér. 

 PUTOVÁNÍ MASARYKOVOU ČTVRTÍ PRO VOZÍČKÁŘE 

Vydejte se s námi za poznáním výjimečného okolí vily Stiassni. Společně  
s průvodcem se zaměříme na specifika výstavby Masarykovy čtvrti, ovlivněné 
dobovými poměry v souvislosti s urbanistickým a architektonickým utvářením 
genia loci této mimořádné lokality. Budeme sledovat souvislosti s rodinou 
Stiassni a se stavbou vily na Hroznové 14. Nevynecháme ani další stavby, kde 
bydlely zajímavé a významné osobnosti ovlivňující brněnskou architektonickou 
scénu, kulturní atmosféru a společenský život. 

PALÁC MORAVA 

Výrazným protipólem Mahenova divadla 
na Malinovského náměstí je Palác Morava, 
vybudovaný architektem Ernstem 
Wiesnerem na konci 20. let 20. stol. 
Původně zde měl vzniknout hotel, nicméně 
majitelka Hermine Stiassni se nakonec 

rozhodla pro vytvoření polyfunkčního domu. Sídlilo zde tak několik obchodů, 
nájemní byty, kanceláře, kavárna či kino. Na budově je zajímavý kontrast 
železobetonového skeletu a režného cihlového zdiva. Wiesner se při realizaci 
oprostil od nejmodernějších funkcionalistických zásad a spíše se snažil o citlivé 
zasazení domu do okolní městské zástavby. 



PRIOR (OC DORNYCH) 

Obchodní dům Prior měl od 
poloviny 80. let 20. stol. fungovat 
jako komerční brána do 
rozvíjejícího se jižního centra 
města. V současnosti budově hrozí 
demolice i přes její nesporné 

architektonické kvality. Komentované prohlídky vás zavedou do útrob 
obchodního domu, který stále nese prvky brutalismu. 

  

LÉKÁRNA V HUSOVICÍCH 

Lékárna v Husovicích je zřejmě poslední 
lékárnou v Brně s původním vybavením  
z první pol. 20. století. Kromě zachovalého 
nábytku a vybavení lékárny, je zajímavá celá 
koncepce domu, která snoubí tři 
samostatné funkce – provoz lékárny, 

bydlení majitele a nájemní dům. A mimochodem, díky své jedinečné atmosféře 
získala roli i v dílu Četnických humoresek. 

 

 NÁVŠTĚVA INTERIÉRU VILY STIASSNI PRO NEVIDOMÉ 

Při návštěvě prvorepublikové 
vily Stiassni, kterou si nechal 
postavit textilní továrník Alfred 
Stiassni, se zaměříme na její 
interiér. Jeden z nejlepších 
brněnských meziválečných 
architektů Ernst Wiesner zde 

nešetřil použitím zajímavých a hodnotných materiálů a prvků, kterým budeme 
věnovat zvláštní pozornost. Výklad doplní pohnuté osudy rodiny Stiassni  
a působivá historie jejich domova, z kterého se řízením osudu stala po druhé 
světové válce utajovaná vládní vila. 

 



KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  
Stále máme OTEVŘENO v plném rozsahu, i letní zahrádku  

v provozní době: 

Pondělí   9 – 20 hodin 

Úterý    9 – 20 hodin 

Středa  9 – 20 hodin 

Čtvrtek  9 – 21 hodin 

Pátek    9 – 20 hodin 

Budeme se na vás těšit v naší nově zrekonstruované kavárně, kde nebude chybět 

dobrá káva, něco k snědku a milá obsluha. 

 

V kavárně Unie neslyšících Brno je oblíbená káva Latté, v letních dnech osvěží 
ledová káva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

POSTUP VÝROBY LEDOVÉ KÁVY: 
                        
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 



KANCELÁŘ UNB 

Tel, SMS, WhatsApp: 725 605 216 

e-mail: info@unb.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@unb.cz 

 

PORADENSTVÍ V KOMUNIKAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH 

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

e-mail: ivan.polacek@unb.cz 

 

PORADENSTVÍ V OBLASTI POČÍTAČOVÝCH TECHNOLOGIÍ 

e-mail: lubomir.hykl@unb.cz – p. Hykl 

 

mailto:info@unb.cz
mailto:leos.prusvic@unb.cz
mailto:ivan.polacek@unb.cz
mailto:lubomir.hykl@


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       608 266 120 - NOVÉ ČÍSLO!!!   
    (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) 

- Lea Pálošová  +421 904 136 966 (přednostně - Whatsapp) 
  

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.unb.cz, www.pomuckyproneslysici.cz, www.cmjn.cz 

email: info@unb.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.unb.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.cmjn.cz/
mailto:info@unb.cz

