
 
 
 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  
ŘÍJEN 2021 

 
  



SKUPINOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCI ŘÍJEN 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 

 

pátek 8. října – celý den   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v UNB 
     8. VÝROČÍ KAVÁRNY U ŽAMBOCHA v UNB 
čtvrtek 14. října v 17 hod.  VEČER WALDEMARA PLCHA v UNB 
čtvrtek 21. října v 17 hod.  PŘEDNÁŠKA O BRNĚNSKÉM PODZEMÍ v UNB 
čtvrtek 28. října    ZAVŘENO z důvodu státního svátku 
 
  

Pátek 8. října 2021 – celý den v UNB 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A 8. VÝROČÍ KAVÁRNY U ŽAMBOCHA  
Celodenní program v UNB.  
Součástí programu budou dvě knižní představení od studentek JAMU, 
workshop v podání Daniely Hyklové a Renaty Pastrňákové a ohňová show na 
dvoře.  
Podrobnější program v příloze. 

 
 

Čtvrtek 14. října 2021 v 17 hod. v UNB 

49. VEČER W. PLCHA S FOTOGRAFEM  
A CESTOVATELEM-PRŮZKUMNÍKEM 
DUŠANEM PROCHÁZKOU 
Dušan Procházka, fotograf, cestovatel 
průzkumník, jehož hlavním tématem jsou 
ostrovy Středomoří, evropská pobřeží, blízký 
Atlantik a Orient, dále britské ostrovy a jiné 
další cíle. Uspořádal 66 výstav, napsal 14 
knižních titulů, vydal 5CD s povídkami  
a odvysílal přes 50 reportáží pro různá rádia. 
Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová  



 
Čtvrtek 21. října 2021 v 17 hod. v UNB  

PŘEDNÁŠKA: BRNĚNSKÉ PODZEMÍ S ARCHITEKTEM ALEŠEM 
SVOBODOU 
Průzkum podzemí pod Moravským náměstím v Brně odhalil dva metry pod 
povrchem zachovalé a jen částečně zasypané sklepení někdejšího Německého 
domu. Německý dům byl vybombardován a srovnán se zemí na konci války. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Aleš Svoboda brněnské podzemí zkoumá už pětatřicet let, objev zachovalých 
sklepení byl ale nečekaný i pro něj. „Věděli jsme, že sem dopadly bomby, že  
z Německého domu byla ruina, ale že celý ten suterén včetně kleneb bude 
tímto způsobem zakonzervován, jsem nečekal,“ řekl Svoboda, který pro 
radnici městské části Brno-střed zpracoval plán průzkumných prací. 
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. října 
2021. 
 
 

PLAVÁNÍ V AQUAPARKU - ZDARMA 
Datum:  sobota 23. října 2021 
Místo: Aquapark Kohoutovice 
  Chalabalova 946/2a 

623 00 Brno-Kohoutovice 
Sraz: v 9:30 hodin před vchodem do 

aquaparku 
Max. počet:  20 osob 

 

Na pokladně je nutné prokázat potvrzení (očkování, testování, prodělání 
nemoci – viz na str. 2  
nebo  
https://www.sportujemevbrne.cz/files-
web/1_spolecne/bezinfek%C4%8Dnost_9_2021.pdf )  

 

Přijďte si zaplavat na 1,5 hodiny zdarma (10 – 11:30 hodin). 
Více informací najdete na https://aqpark.sportujemevbrne.cz/ 
Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit v kanceláři UNB nebo e-mailem 
na info@unb.cz do 21. října 2021.  
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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.  
 

 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.orlik-ubytovani.cz/


UNB V ZÁŘÍ V OBRAZE 

Dechová a relaxační cvičení: Jak relaxovat pod vedením Andrey Ilčákové 

 

Keramická dílna Matilda: Kreativní malování na keramiku; tvoření keramických svícnů 

48. večer Waldemara Plcha s urologem MUDr. Davidem Miklánkem – on-line vysílání 

 



 

Oslava Mezinárodního dne znakových jazyků – kvíz s jednou cenou, piškvorky se třemi cenami 

 

Turnaj v minigolfu – účastnilo se celkem 13 dospělých a 4 dětí, počasí se nám vydařilo 

Turnaj v bowlingu – celkem 29 osob, z toho 14 žen a 15 mužů, hraní se všem líbilo, za rok zas 

 



 



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 
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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 (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 
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