
 
 

 
INFO ZPRAVODAJ UNB  
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NAŠE STRÁNKY  

www.pomuckyproneslysici.cz 
získaly zlatý certifikát 

 

Na jaře 2022 se nám podařilo získat ocenění z portálu HEURÉKA. 
Díky tomuto ocenění získané ze zpětné reakce našich zákazníků, kteří u nás 
prostřednictvím našeho e-shopu nakoupili. Děkujeme za hlas. 
Na Heuréce lidé vyjadřují svou spokojenost, nebo naopak nespokojenost s našimi 
službami s rychlostí a kvalitou dodávky.  
Díky těmto recenzím máme velmi vysoké hodnocení našeho e-shopu a proto se 
na nás můžete s důvěrou obrátit. 
Unie neslyšících Brno 

 
 
 
 
 
 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/


 
Čtvrtek 7. dubna 2022 od 16 do 18 hod. v UNB  

ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ SLUCHU 
Audiometrie zjistí, jak jste na tom se sluchem 
a může ukázat snížení schopnosti slyšet.  
Nabízíme další příležitost pro orientační 
měření sluchu s akreditovanou zdravotní 
sestrou Lenkou Pavelcovou. 
Délka měření se pohybuje okolo 20 minut  
a může Vám pomoct v dalším rozhodování. 
Proto neváhejte a objednejte se.  
 
 

VELIKONOČNÍ HRÁTKY PRO DĚTI 

 

 

 

 
 

Připravili jsme pro vaše děti velikonoční soutěže v podobě 

různých hádanek a velikonočního putování. 
 

Kdy:   čtvrtek 7. dubna 2022 

Kde:   Kavárna u Žambocha  

V kolik:   od 16:00 do 18:00 hodin 

Věk:   od 5 do 10 let 
 

Zájemci o účast, hlaste se prosím, v kanceláři UNB nebo  

e-mailem: info@unb.cz do 5. dubna 2022.     

Přihlášené děti dostanou drobné překvapení. 

mailto:info@unb.cz


 
Čtvrtek 14. dubna 2022 v 17 hod. – ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ (ON-LINE) 
na Facebooku UNB: https://www.facebook.com/unieneslbrno/  
nebo na YouTube UNB: https://youtube.unb.cz/ 

55. VEČER WALDEMARA PLCHA SE ZNÁMÝM MODERÁTOREM 
TELEVIZNÍCH SOUTĚŽÍ ALEŠEM ZBOŘILEM 
Mnozí z Vás určitě sledujete na ČT1 
vědomostní pořad AZ-kvíz, který se již 
vysílá spoustu let. A jak probíhá 
natáčení soutěží a spoustu jiných 
zajímavostí nám povypráví host 
Waldemara Plcha pan Aleš Zbořil.  
Po skončení pořadu bude autogramiáda 
v Kavárně u Žambocha s panem Alešem Zbořilem.  
Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová  
 
Čtvrtek 21. dubna 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 28. dubna 2022 v 17 hod. v UNB  

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA: CANISTERAPIE 
Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabili-
tačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného  
a cvičeného psa nebo feny (canis = 
latinsky pes). Přednášku povede 
studentka Speciální pedagogiky 
Masarykovy Univerzity Anežka 
Hrušková. Přijde také paní 
canisterapeutka se svými dvěma pejsky 
Samojedy. 
Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová   

Opět se můžete těšit na již pravidelné losování překvapení.   
 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

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


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. 

 

  

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. 
 

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


 

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ ve ZJ 
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.  
 

Datum:  neděle 29. května 2022 od 10:30 hod. 
Začátek procházky je před vstupem do areálu vily Stiassni (Hroznová 14) 
Cena:  140,- Kč (ZTP, ZTP/P) 
Zájemci, stále se můžete hlásit v kanceláři UNB nebo e-mailem: info@unb.cz 
 

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. 
 

Procházka je fyzicky náročnější. Součástí procházky není prohlídka interiérů 
vil, pouze jejich exteriéry. 
 

 
 

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.  
 



 

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.   
 
 

Vláda ČR na svém středečním jednání schválila  
následující opatření ke Covidu:  

od 14. března končí povinnost nosit roušku/respirátor na většině 
míst (včetně obchodů, služeb či pracovišť),  

zůstává pouze ve zdravotnických a sociálních zařízeních a ve 
veřejné dopravě. 

 
 
 
 

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO A KAVÁRNA U ŽAMBOCHA 
PŘEJÍ 

PŘÍJEMNÉ A VESELÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
PLNÉ JARNÍ POHODY. 



Každý měsíc vaříme výborné horké polévky: 
 

4. 4.   – Jarní polévka se sýrovými nočky 

6. 4.   – Fazolová s rajčaty 

11. 4. – Polévka z hlívy ústřičné 

13. 4. -  Špenátová polévka se sýrem a krutony 

19. 4. – Zeleninová polévka se cizrnou 

25. 4. -  Boršč 

27. 4. – Brokolicový krém s krutony 

 

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) 
 
 

Kavárna U Žambocha  
MORAVSKÁ KAVÁRNA NESLYŠÍCÍCH 

Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o. 
Palackého třída 114, 612 00 Brno, IČ: 29309158 

mobil: 777 939 326 (pouze SMS) – kontakt na provozního, telefon: 725 605 216 
www.uzambocha.cz  email: kavarnauzambocha@gmail.com  

https://www.instagram.com/kavarna_uzambocha/ 

http://www.uzambocha.cz/
mailto:kavarnauzambocha@gmail.com
https://www.instagram.com/kavarna_uzambocha/


 

? Víte, že je … 

Více na: 
https://rejstrik.penize.cz/ares/02506858-brnensky-spolek-neslysicich-v-likvidaci 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

https://rejstrik.penize.cz/ares/02506858-brnensky-spolek-neslysicich-v-likvidaci


 

TŘI OSCARY ZA ROK 2021 
Filmové drama neslyšících CODA (V rytmu srdce) 
Zatím je možnost sledování pouze na Apple TV.  

O možnosti sledování filmu na veřejnoprávní televizi Vás budeme informovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VELIKONOČNÍ VAJÍČKOVÁ POMAZÁNKA 
4 ks natvrdo uvařená vajíčka 
1 ks zralé avokádo 
1/2 kelímku bílého jogurtu 
chilli koření (čerstvá chilli paprička) 
nadrobno nakrájená čerstvá pažitka 
citronová šťáva podle chuti 
dijonská hořčice – dle chuti 
pepř, sůl 
pečivo 

 

Do mísy smíchejte nadrobno nakrájená vajíčka, rozmačkané avokádo, bílý 
jogurt, hořčici dle chuti a citronovou šťávu. Přidejte čerstvou pažitku, chilli, sůl 
a pepř podle chuti. Pomazánku pořádně vymíchejte, případně vyšlehejte 
ručním šlehačem. Natírejte na pečivo. 

 

VAJEČNÁ TLAČENKA Z FORMIČEK 

1 sáček želatiny na vaječnou tlačenku 
1 sklenice sterilované zeleniny Moravanka 
250 g majonézy Delikátní Hellmans 
200 g kvalitní šunky 
150 ml láku z kyselých okurek 
150 ml láku z Moravanky 
6 ks natvrdo uvařených vajec 
1 ks gelový zeleninový nebo kuřecí bujon 
1 ks menší cibule 
vhodné formičky 
 
Moravanku necháme vykapat na sítku a lák z ní zachytíme do misky, okapanou 
zeleninu (bez feferonky), cibuli, šunku a vajíčka nakrájíme nadrobno. 
Lák z Moravanky doplníme lákem z okurek tak, aby bylo tekutiny 300 ml. 
Do kastrůlku nalejeme 150 ml láku, přidáme želatinu a uvedeme k varu, pak 
sundáme ze zdroje tepla a necháme vychladnout. 
Ve zbytku láku převaříme bujon a taktéž necháme zchladnout. 
Do misky k zelenině a vejcům přidáme majonézu, převařenou želatinu a bujon, 
vše důkladně promícháme a směsí naplníme buď muffinové nebo jiné 
formičky, nebo fresh folií vysteleme formu na srnčí hřbet a hmotu nalejeme 
do ní. 
Necháme ideálně přes noc ztuhnout v lednici. 



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  774 348 109 (nové telefonní číslo!!!) 

  

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

