
 
 

 
 

INFO ZPRAVODAJ UNB  
LEDEN 

 Vše nejlepší v roce 2022 ! 
Přeje tým sociálních služeb a kavárny UNB 

 
 



 

čtvrtek 6. ledna v 17 hod.    VOLNÁ BESEDA v UNB 
čtvrtek 13. ledna v 17 hod. VOLNÁ BESEDA v UNB 
úterý 18. ledna v 17 hod. 52. VEČER W. PLCHA – živé vysílání (on-line) 
čtvrtek 20. ledna v 17 hod.  VOLNÁ BESEDA v UNB 
 PUŠTĚNÍ záznamu 52. večera W. PLCHA v UNB 
čtvrtek 27. ledna v 17 hod.  VÝTVARNÝ KURZ v UNB 
   
  

Úterý 18. ledna 2022 v 17 hod. – ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ (ON-LINE) 
na Facebooku UNB: https://www.facebook.com/unieneslbrno/  
nebo na YouTube UNB: https://youtube.unb.cz/ 
 
Čtvrtek 20. ledna 2022 v 17 hod. – záznam v UNB 

52. VEČER WALDEMARA PLCHA S MISTRYNÍ EVROPY A STŘÍBRNOU 
MEDAILISTKOU ZE SVĚTOVÉHO ŠAMPIONÁTU IVANOU 
VEČEŘOVOU 
Bývalá hráčka BK Žabiny Brno a úspěšná 
reprezentantka ČR v basketbale na ME a 
MS, přijala pozvání k novoroční on-line 
besedě s Waldemarem Plchem. 
 
Tlumočení znakového jazyka: Ivan 
Poláček 
 

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY V MĚSÍCI LEDNU 2022 
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) 

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

 potvrzení od lékaře, že prodělal nemoc covid-19 po dobu 180 dní 
 
U osob 12 – 18 let, osoby po aplikaci 1. dávky nebo osoby, které se nemohou 
podrobit očkování (s lékařským potvrzením) je nutné prokázat: 

 potvrzení s negativním PCR testem z odběrného místa (max. 72 hodin) 
 

https://www.facebook.com/unieneslbrno/
https://youtube.unb.cz/


Čtvrtek 27. ledna 2022 v 17 hod. v UNB 

VÝTVARNÝ KURZ – TISK NA TEXTIL  
Můžete si donést vlastní ubrus, tričko, nebo plátěnou tašku  
a pod vedením Moniky Jankůj budete moci oživit své oblečení 
nebo doplněk do Vašich domovů.  
Počet účastníků: max. 5 osob 
Pokud máte zájem, zavčas se přihlaste na tel. čísle: 
773 111 120 – Andrea Ilčáková, která akci organizuje.  

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2021 
Prosíme všechny členy Unie neslyšících Brno o zaplacení členského příspěvku 
na rok 2022 bankovním převodem do konce června 2022.  
 

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.  
 
Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2021, prosíme o doplacení 
příspěvku. Děkujeme. 

 

 

 

POZOR 
UNB varuje všechny, především seniory, aby si dávali pozor,  

koho pouští dovnitř do bytu nebo domu – osoby slyšící i neslyšící  
- a především, aby si dávali pozor na své věci doma.  

Máme případy, kdy byli neslyšící senioři  
okradeni jinými neslyšícími!  

Doporučený postup: NEPOUŠTĚT LIDI DOVNITŘ!!! 

 
CO DĚLAT, POKUD JSTE KLIENTEM BOHEMIA ENERGY? 

Momentálně nemusíte dělat nic. 
Podle zákona Vám bude dodávat energii, tzv. dodavatel poslední instance (DPI). 
Jedinou věc udělejte, přestaňte platit pravidelné zálohy (inkaso) do té doby, než 

uzavřete smlouvu s novým dodavatelem. 
Poraďte se s námi... Na změnu máte 6 měsíců. 



PŘIPRAVUJEME V ÚNORU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILA TUGENDHAT 
komentovaná prohlídka s tlumočením ZJ 

 

Datum:   sobota 23. dubna 2022, asi v 10 hodin  
   (v únoru upřesníme přesný čas) 
Místo:   vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno 
Max. počet: kapacita jedné prohlídka - 16 osob  
   (možno i na 32 osob, rozdělit na 2 skupiny v jiných časech)  
Cena:  250,- Kč (ZTP) 
Zajímavostí je, že vila je na seznamu 
památek UNESCO, kam byla zapsána 
v roce 2001 jako skvost moderní 
architektury. 
Komentovaná prohlídka Vás 
provede rozšířeným okruhem 
(obytné prostory vily, technické zázemí, 
zahrada):   

 3. nadzemní podlaží – tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala, 

rodičovská sekce, dětská sekce) 



 

 2. nadzemní podlaží – hlavní obytný prostor, přípravna, kuchyně 

 1. nadzemní podlaží – tzv. technické patro (strojovna vzduchotechniky, 

kotelna, strojovna pro elektrické spouštění oken, prádelna, fotokomora, 

trezor na kožichy) 

 zahrada 

Délka prohlídky cca 90 minut.  
Kdo má zájem se zúčastnit, musí se nahlásit v kanceláři UNB nebo e-mailem: 
info@unb.cz a zaplatit 250,- Kč (ZTP) do 31. března 2022.  
 
 
 

 
PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ 

Další nabídka procházky Masarykovou čtvrtí – procházka s průvodcem, včetně 
tlumočení do ZJ, po významném okolí vily Stiassni, která se nachází v jedné 
z nejluxusnějších brněnských částí, tzv. Masarykově čtvrti.  
 

Tato prohlídka by proběhla v jarním 
období (první nebo poslední neděli 
v měsíci v 10:30 hod).  
Předběžná cena: 120,- Kč (ZTP) 
 

Tato prohlídka bude zaměřena na vily 
postavené pro bohaté průmyslníky dle 
projektů jednoho z nejlepších 
brněnských meziválečných architektů, 
který by v roce 2020 oslavil své 130. 
narozeniny - Ernsta Wiesnera. 
Společně s průvodcem se vydáte na trasu zahájenou u největší Wiesnerovy 
vilové realizace - vily Stiassni, a společně si během 2 hodinové procházky 
prohlédnete i ostatní vily navržené Ernstem Wiesnerem (vila Münz, vila 
Hermine Weiglové, vila Stein, Neumark či vila Haas), ale dozvíte se i řadu 
zajímavostí o dalších vilách, kolem kterých budete procházet. 
 

Zájemci, nahlaste se v kanceláři UNB nebo e-mailem: info@unb.cz do  
28. února 2022. Potřebujeme vědět dopředu počet zájemců pro vytvoření 
objednávky a následně upřesníme termín.  
 

 
 

 
 

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


KAVÁRNA U ŽAMBOCHA  
 

PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí   9–20 hodin 
Úterý    9 – 20 hodin 
Středa  9 – 20 hodin 
Čtvrtek  9 – 21 hodin 
Pátek    9 – 20 hodin 

 
 

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

  
Více informací najdete na http://www.orlik-ubytovani.cz/ 
 
Zbylé částky, tj. 1 540,- Kč/1 osoba, 
prosíme, zaplaťte do 22. dubna 
2022 v kanceláři UNB.  
 

 
 
 

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


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 

e-mail: leos.prusvic@unb.cz - p. Prušvic  

e-mail: lea.palosova@unb.cz – p. Pálošová 

 

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:lea.palosova@unb.cz
mailto:ivan.polacek@unb.cz
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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.unb.cz, www.pomuckyproneslysici.cz, www.cmjn.cz 

email: info@unb.cz     IČO:65761201 
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https://apps.apple.com/sk/app/deafcom/id1230384031?l=sk
http://www.unb.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.cmjn.cz/
mailto:info@unb.cz

