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Světová zdravotnická organizace (WHO)  
se sídlem v Ženevě (Švýcarsko)  

upozorňuje veřejnost v celém světě  
o důležitosti bezpečného slyšení během života.  

WHO vyzývá vlády, výrobce zábavných podniků, zařízení  
a veřejnost, aby zvýšily informovanost prevenci hluku a postižení. 

 

 
 



 
Čtvrtek 3. března 2022 v 17 hod. v UNB  

VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si udělat chvíli pro sebe a své kamarády a dejte si něco dobrého u nás 
v kavárně, čekají na Vás různé dobroty. 

 
Čtvrtek 10. března 2022 v 17 hod. v UNB 

VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si odpočinout, pobavit a popovídat si s přáteli k nám do Kavárny  
u Žambocha.  

 
Úterý 15. března 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 17. března 2022 v 17 hod. – záznam v UNB 

54. VEČER WALDEMARA PLCHA S MORAVSKÝM HUDEBNÍM 
SKLADATELEM, HUDEBNÍM VĚDCEM A PEDAGOGEM MILOŠEM 
ŠTĚDROŇEM. 
Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. díky 
své všeobecné vzdělanosti, muzikalitě 
a talentu dokáže velmi poutavě 
přiblížit nejen hudební historii. Pojďte 
shlédnout jeho vyprávění v rozhovoru 
s Waldemarem Plchem. 
Tlumočení znakového jazyka: Ivan 
Poláček 

 
Čtvrtek 17. března 2022 v 17 hod. v UNB  

OSVĚTOVÁ ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA:  
NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 
Trénování paměti je jedním ze způsobů 
udržování duševní svěžesti a samostatnosti 
během postupujícího věku. Ukážeme vám, že 
cvičení na trénování paměti není vůbec komplikované ani časově náročné.  
A hlavně zjistíte, jak trénovat mozek při naprosto běžných každodenních 
aktivitách, takže vás to žádný čas navíc stát nebude!  
Přednáší Mgr. Miroslava Dohnalová.     
Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová     Vylosujeme překvapení. 

 

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


Čtvrtek 24. března 2022 v 17 hod. v UNB  

MĚŘENÍ TLAKU PRO VEŘEJNOST 
Přijďte si popovídat s přáteli do naší kavárny při 

kávičce a lahodném domácím dezertu.  

V případě zájmu bude k dispozici zdravotní setra 

Bedřiška Zítková, která Vám změří tlak, ale také 

zodpoví dotazy ohledně Vašeho zdravotního stavu – 

vysoký/nízký tlak, cholesterol… 

 
Čtvrtek 31. března 2022 v 17 hod. v UNB  

VOLNÁ BESEDA 
Přijďte si udělat chvíli pro sebe a své kamarády a dejte si něco dobrého u nás 
v kavárně, čekají na Vás různé dobroty. 

 

 

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: NEVPOUŠTĚT NEZNÁMÉ OSOBY DO BYTU!!! 
 

 

 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2022 

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. 

 



 

VILA TUGENDHAT - komentovaná prohlídka s tlumočením ZJ 
Datum:   sobota 23. dubna 2022 ve 13:00 hodin  
Místo:   vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno 
Max. počet: kapacita jedné prohlídka - 16 osob   
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).   

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.  
 

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.  
 

 

 

 

 

 

!!!!VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!! 
Pokud nerozumíte smlouvám, úředním dokumentům nebo jiným 

písemnostem, prosím, nic nepodepisujte a obraťte se na nás v kanceláři UNB  
nebo u našich sociálních pracovnic. 

Rádi vám poradíme. 
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

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


 

SOS TLAČÍTKO PRO 24 HODINOVÉ HLÍDÁNÍ OSOB V DOMÁCNOSTI 
 

Dostali jsme více dotazů na SOS tlačítko.  
 

Zde jsou podmínky pro obdržení tohoto tlačítka: 
Monitoring provozuje Městská policie v Brně za 
měsíční poplatek 150,- Kč.  
Do systému je možné zapojit i sousedku, nebo 
kamarádku (slyšící), nebo rodinu.  
Pro více informací domlouvejte osobně u pana Ivana 
Poláčka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve čtvrtek 10. února proběhlo první orientační měření sluchu  
s audiologickou sestrou, paní Lenkou Pavelcovou.   

Další měření sluchu bude ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 16:00 do 18:00 hod. 
Délka měření se pohybuje okolo 20 minut a pomůže Vám v dalším 

rozhodování… Neváhejte a objednejte se.  
 

TÍSŇOVÉ LINKY - SMS 

Od 1. ledna 2022 je možné poslat i SMS zprávu, ale jenom na tyto linky: 
   

 112 - hasiči, policie a zdravotníci –   
lze použít všude v EU 

 150 - hasiči 
 158 - policie  

 

Zasílání SMS zpráv na tísňová čísla je určeno pro osoby se 
zdravotním postižením a sníženými či narušenými komunikačními 
schopnostmi.   



 
Na stránkách MPSV ČR najdete tento odkaz: 

https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek 
kde si můžete vypočítat, jestli máte nárok na příspěvek na bydlení. 

VZOR ŽÁDOSTI  
(s vyplněním vám mohou pomoct naši pracovníci UNB): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek


má novou doménu: 
www.uzambocha.cz 

 
 

Každý měsíc vaříme výborné horké polévky: 
 

2. 3.   - Italská minestrone 

7. 3.   - Uzená s kroupami 

9. 3.   - Krém z červené řepy + smetana + bageta 

14. 3. - Ruský boršč 

16. 3. - Drožďová s knedlíčky 

21. 3. - Gulášová polévka + chléb 

23. 3. - Krémová květáková polévka 

28. 3. - Zelňačka 

30. 3. - Hráškový krém + bageta 

PŘIJĎTE SI OCHUTNAT NA NAŠI VYNIKAJÍCÍ POLÉVKU!  

I DALŠÍ POCHUTINY, CO NABÍZÍME.  

 
 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA 

Pondělí   9 – 20 hodin 

Úterý    9 – 20 hodin 

Středa  9 – 20 hodin 

Čtvrtek  9 – 22 hodin 

Pátek   9 – 17 hodin (nebo dle dohody) 
 

http://www.uzambocha.cz/


 
Desatero přikázání! 

 
1. Netopit 

2. Nesvítit 

3. Nevařit 

4. Nejezdit 

5. Nestavět 

6. Nekouřit 

7. Nepít 

8. Nejíst maso 

9. Šetřit na důchod a na pohřeb 

10. Platit, držet hubu, neprotestovat a USMÍVAT SE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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
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 (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 

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