
 
 

 
INFO ZPRAVODAJ UNB  

KVĚTEN 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Náš e-shop www.pomuckyproneslysici.cz má 
v aplikaci mapy.cz krásné hodnocení 4,6. Jsme velmi 
rádi, že jsou naši zákazníci spokojení a my můžeme 
nadále pomáhat a zlepšovat kvalitu našich služeb! 

 

 

http://www.pomuckyproneslysici.cz/


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.  
 

 
 
Čtvrtek 5. května 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.  
 
 
Čtvrtek 12. května 2022 v 17 hod. v UNB  

DEN MATEK 
ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA: POZORNOST A KONCENTRACE 
Co je to pozornost a jak trénovat koncentraci?  
Stane se vám někdy, že jdete do vedlejší místnosti a pak zapomenete, proč jste 
tam šli? Nebo že se učíte a najednou si uvědomíte, že už hodnou chvíli vůbec 
nevnímáte text? Tato selhání jsou u lidí běžná, ale ne nevyhnutelná. Pokud 
byste se jich rádi zbavili, jste 
ideálními adepty pro trénink 
pozornosti a koncentraci.  
Přednáší Mgr. Miroslava 
Dohnalová.  
Tlumočení znakového jazyka: 
Karolína Kalendová 
V rámci DNE MATEK dostanou všechny členky ženy UNB překvapení.   
 



Úterý 17. května 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 19. května 2022 v 17 hod. - záznam v UNB 
56. VEČER WALDEMARA PLCHA S GASTRONO-
MICKOU LEGENDOU HYNKEM ZAVŘELEM 
Hostem Waldemara Plcha bude tentokrát gastronomická 
legenda Hynek Zavřel, který byl v 70.  
a 80. letech tak populární, že se v popularitě vyrovnal 
předním hercům a zpěvákům (jako dnes Zdeněk 
Pohlreich).  
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Čtvrtek 26. května 2022 v 17 hod. v UNB  

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA: ZÁSADY STRAVOVÁNÍ PŘI CELIAKII  
A DIABETU MELLITU II. TYPU 

Jak nejlépe sestavit jídelníček a upravit 
celkovou životosprávu při tomto 
onemocnění nám přijde poradit 
nutriční poradkyně Ing. Jana Daňková. 
Doporučí i další vhodné aktivity a na co 
je důležité se zaměřit a co nezanedbat.  
Tlumočení znakového jazyka: Karolína 
Kalendová 

 

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!!! 
 

 

PROCHÁZKA MASARYKOVOU ČTVRTÍ ve ZJ 
 
 

Datum:  neděle 29. května 2022 od 10:30 hod.  
(přihlášení zájemci, počítáme s Vaší účastí) 

Sraz: před vstupem do areálu vily Stiassni (Hroznová 14) v 10:15 hod. 
Cena:  140,- Kč (ZTP, ZTP/P)  

– vstupenky se budou kupovat v pokladně vily Stiassni 
 
Zájemci se stále mohou 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  
2hodinové 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. 



 

NAŠE STRÁNKY  
www.pomuckyproneslysici.cz 

získaly zlatý certifikát 
 

Na jaře 2022 se nám podařilo získat zlatý 
certifikát portálu HEURÉKA. 
Toto ocenění jsme získali díky kladným 
hodnocením a recenzím od zákazníků, kteří  
u nás nakoupili prostřednictvím e-shopu. 
Děkujeme za Vaše hlasy. 
Na Heuréce lidé vyjadřují svou spokojenost, 
nebo naopak nespokojenost s našimi 
službami, rychlostí a kvalitou dodávky.  
Náš e-shop má díky těmto recenzím velmi 
vysoké hodnocení, takže se na nás můžete  
s důvěrou obrátit. 

Unie neslyšících Brno 
 
 
 

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.   
 

 

 

!!!!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.pomuckyproneslysici.cz/


JAK DOBŘE ZNÁTE MĚSTO BRNO? 

 

Kdy bylo město Brno obléháno Švédy? 

• Roku 1420  

• Roku 1645 

• Roku 1805 
 

Které brněnské divadlo bylo jako první v Evropě elektrifikováno? 

• Reduta 

• Mahenovo divadlo 

• Janáčkovo divadlo 
 

Kdo dal podnět ke vzniku vánočních stromů republiky? 

• Rudolf Těsnohlídek 

• Leoš Janáček 

• Petr Bezruč 
 

Nejstarší strom v Brně, lípa srdčitá, se nachází v které městské části? 

• Bystrc 

• Žabovřesky 

• Pisárky 
 

Jakou hloubku má středověká studna na Špilberku? 

• 89 m 

• Skoro 112 m 

• Nebyla změřena 

 

24. LETNÍ DEAFLYMPIÁDA 
Sportovci z celého světa se 1. – 15. května 2022 sjedou do brazilského Caxias 
do Sul na 24. Letní deaflympiádu. 

Letos bylo vybráno 23 českých sportovců 
různých disciplín – střelba, atletika, tenis, 
badminton, karate, cyklistika, beachvolejbal, 
golf a orientační běh.  
Můžete je průběžně sledovat na:  
https://www.deaflympics.com/ 

 
Chcete podpořit naše sportovce? Český svaz neslyšících sportovců (ČSNS) 
uvítá každý finanční dar (každá koruna se počítá). Přispět můžete na účet 
2500637621/2010 (při platbě stačí uvést do poznámky „dar“). 
 

FANDÍME NAŠIM SPORTOVCŮM – DO TOHO!!! 

https://www.deaflympics.com/


UNB V DUBNU V OBRAZE 

7. dubna – Velikonoční hrátky pro děti v UNB           Orientační měření sluchu se zdr. sestrou Pavelcovou 

 

14. dubna – 55. večer Plcha se známým moderátorem televizních soutěží AZ-kvíz Alešem Zbořilem  

 

23. dubna – komentovaná prohlídka s tlumočením ZJ ve vile Tugendhat (16 účastníků) 



Každý měsíc vaříme výborné horké polévky: 
 

  2. 5. - Drožďová polévka s ovesnými vločkami 

  4. 5. - Mrkvová polévka s bylinkami a nočky 

  9. 5. - Zelňačka s chlebem 

11. 5. - Česnečka 

16. 5. - Polévka z červené řepy 

18. 5. - Bramboračka 

23. 5. - Dýňový krém 

25. 5. - Fazolová polévka s klobáskou 

30. 5. - Svěží těstovinový salát s jogurtem 
 

 

PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠE VYNIKAJÍCÍ POLÉVKY  
I DALŠÍ POCHUTINY, CO NABÍZÍME.  

 
OD 2. KVĚTNA BUDE OTEVŘENA LETNÍ ZAHRÁDKA  

– BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT.  
 
 

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/


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 19/114, 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

