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UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO BUDE ZAVŘENA O VÁNOCÍCH 
24. 12. 2022 – 1. 1. 2023 

OTEVŘENO BUDE V NOVÉM ROCE OD 2. 1. 2023. 



 
Čtvrtek 1. prosince 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. 
 
 
Pátek 2. prosince 2022 od 15 hod. v UNB  

MIKULÁŠ PRO DĚTI 
Podrobnější informace o Mikuláši naleznete na str. 4.  
 
 
Čtvrtek 8. prosince 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. 
Kdo chce, může přijít a zahrát si na různé hry na Playstationu PS 5 (Hot 
Wheels Unleashed, MotoGP 22, NBA 2K22, NHL 22 CZ, WRC 10 FIFA a F1).  
 
 

Úterý 13. prosince 2022 od 16 do 18 hod. v UNB 
ORIENTAČNÍ MĚŘENÍ SLUCHU 
Audiometr 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.  
Zájemci, je nutné se přihlásit dopředu v kanceláři 
UNB.  
 

Čtvrtek 15. prosince 2022 v 17 hod. v UNB + živé vysílání (on-line) 

61. VEČER WALDEMARA PLCHA S RADIMEM ŘEZÁČEM 
Majitel cukrárny Větrník, která byla 

vyhodnocena jako nejlepší cukrárna 

v Brně, Radim Řezáč s cukrářkou ukáží 

výrobu cukroví. Zároveň se nabízí 

možnost si cukroví předem objednat a 

na přednášku bude dovezeno. 

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková 



 
Pátek 16. prosince 2022 v 17 hod. v UNB  

VÁNOČNÍ BESÍDKA V UNB 
Před Vánoci se můžete v UNB sejít se svými přáteli a pobavit 
se. Bude připraveno i menší občerstvení.  
Pro členy UNB je občerstvení zdarma, pro nečleny za 
poplatek.  
 

 
 
Čtvrtek 22. prosince 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. 
 
 

 
 
 

PŘIPRAVUJEME 

 

Čtvrtek 19. ledna 2022 v 18 hod. v UNB  

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE A VOLBA NOVÉHO VÝBORU 
Zveme všechny členy UNB na výroční členskou schůzi, účast povinná.  
Program schůze:  

• Hospodaření UNB 
• Aktivity z roku 2022 
• Plán akcí na rok 2023 
• Volby nového výboru UNB na  

4 roky s účinností 1. 3. 2023 
• Diskuse 

 
Kdo má zájem o členství ve výboru a o funkci předsedy, se musí nahlásit 
osobně v kanceláři UNB nebo e-mailem: info@unb.cz do 18. ledna 2023.  

 

PŘÁNÍ A STÍŽNOSTI 
Vaše přání a stížnosti můžete napsat  

a vložit do schránky u vchodu do UNB za dveřmi. 

mailto:info@unb.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

!!!!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. 
 

 



 

CURLING - ZDARMA 

Datum:  pátek 13. ledna 2023 od 17 – 20 hodin 
Místo: Curlingová hala v Brně  
  Lazaretní 1/7, Brno-Židenice 
Sraz:  16:45 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 10. 1. 2023. 
 

 
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.   
 
 

NABÍDKA PRÁCE PRO NESLYŠÍCÍ 
Chtěli byste pracovat v pečovatelské službě? 

Ovládáte plynule znakový jazyk? 

Pro další informace nás kontaktujte v naší UNB. 
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UNB V LISTOPADU V OBRAZE 

3. 11. 2022 Podzimní tvoření – k výrobě věnců jsme použily přírodní materiály 

 

   3. 11. 2022 – Turnaj v e-shopu (Playstation PS 5) – celkem se zúčastnilo 9 osob a hrálo se do 22:30 hodin 

INFORMACE 
Dne 16. listopadu 2022 podepsal prezident balíček opatření pro zdravotně 
zvýhodněné. Balíček obsahuje:  

příspěvek na mobilitu – zvyšuje se na 900 korun měsíčně. Tato částka bude 
vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023 

příspěvek na pořízení zvláštní pomůcek – zvýší se maximální příspěvek na 
pořízení svislé zdvihací nebo šikmé zvedací plošiny za 500 tisíc korun.  

pomoc státu při úmrtí nenarozeného dítěte – větší čas na vyrovnání se s úmrtím 
malého dítěte budou mít jeho rodiče. Změní se pravidla pro poskytování 
otcovského volna. Na otcovskou budou mít nárok oba rodiče, pokud se jejich dítě 
narodí „mrtvé“ nebo zemře v šestineděli. 

 

 

 

 

 



10. 11. 2022 – Zdravotní přednáška: Den zdraví – den diabetu. Všichni měli možnost otestovat své zdraví 
 

 

 

12. 11. 2022 Plavání v aquaparku v Brně - Kohoutovicích 

 

24. 11. 2022 – 60. večer Waldemara Plcha o Gustavu Frištenském – vzpomínka legendárního zápasníka 

 

 

 

 



Každý měsíc vaříme výborné polévky: 
 

  5. 12. – Krémová kukuřičná polévka 

  7. 12. – Pikantní polévka z červené řepy a rajčat 

12. 12. – Výborná čočková polévka 

14. 12. – Boršč 

19. 12. – Kari dýňová polévka 

21. 12. – Babiččina bramboračka 
 

 

 

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

 
 
 
 

PROVOZNÍ DOBA 

Pondělí   9 – 20 hodin 

Úterý    9 – 20 hodin 

Středa  9 – 20 hodin 

Čtvrtek  9 – 22 hodin 

  Pátek       9 – 17 hodin  
 

PROVOZNÍ DOBA O VÁNOCÍCH 
23. 12. 2022 – 1. 1. 2023          ZAVŘENO 

 
 
 
 

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/


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 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

Při nenadálých záležitostech (lékařská pohotovost, úraz, nehoda, apod.) je možné 
kontaktovat tlumočníka ihned na tel. čísle: 725 605 215. 

Při běžných záležitostech doporučujeme objednání terénního tlumočníka  
1 týden dopředu, nejpozději však 1 den předem. 

  

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 

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


KANCELÁŘ UNB 
Telefon, 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. 

 
 

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 

 
 

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 

mailto:info@unb.cz
mailto:leos.prusvic@unb.cz
mailto:lea.palosova@unb.cz
mailto:ivan.polacek@unb.cz
mailto:lubomir.hykl@
http://www.unb.cz/
http://www.pomuckyproneslysici.cz/
http://www.cmjn.cz/
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