
 
 

 
INFO ZPRAVODAJ UNB  

ÚNOR 2023 
 

 

 

Ve čtvrtek 19. ledna 2023 

proběhla výroční členská 

schůze s volbou nového 

výboru.  

 

Na členské schůzi byla 

zmíněna témata: 

hospodaření UNB v roce 

2021 i 2022, aktivity z roku 

2022, plán akcí na rok 2023.  
 

Proběhla volba nového výboru (1. 3. 2023 – 28. 2. 2027):  

Předseda:    Petra Lištvanová 

Místopředseda:  Jana Poláčková  

Ostatní členové:  Peter Lištvan, Lubomír Hykl a Lenka Doušová.   

 

A odsouhlasení zvýšení členského příspěvku na tento rok (na str. 4).  
 

Děkujeme všem, kteří se členské schůze zúčastnili. 



 
Čtvrtek 2. února 2023 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 9. února 2023 v 17 hod. v UNB  

WORKSHOP: KORÁLKOVÁNÍ 
Přijďte si udělat radost a vyrobit si pěknou 
kytičku z korálků. 
Materiál dostanete a naučíte se z něj 
tvořit, pod vedením Ludmily Čabové, 
pěkné barevné doplňky do svého 
domova.  
Počet účastníků je omezen.  
Tak neváhejte a přihlaste se na tel. 
kontakt: 776 888 120 Ireně Maňákové. 
Tlumočení znakového jazyka: Irena Maňáková 
 
od 16:30 hod. v UNB 

TURNAJ V E-SPORTU (PLAYSTATION PS5) 
Jednou za měsíc (leden, únor, březen) bude turnaj 
v bodovém systému. V březnu 3 nejlepší hráči obdrží 
věcné ceny - překvapení.  
Více informací u pana Lubomíra Hykla na WhatsAppu: 
+420 777 139 312 nebo e-mailem: lubomir.hykl@unb.cz 
Zájemci o turnaj se musí přihlásit.  
Předpokládaný konec turnaje ve 22 hodin.  
 
 
Úterý 14. února 2023 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.  

mailto:lubomir.hykl@unb.cz


 
Čtvrtek 16. února 2023 v 17 hod. v UNB + online vysílání 

63. VEČER WALDEMARA PLCHA S LEGENDÁRNÍM HOKEJISTOU 
KOMETY BRNO – JAROMÍREM MEIXNEREM 
Waldemar Plch má pozvaného hosta Jaromíra 
Meixnera, legendárního hokejistu Komety 
Brno, reprezentanta uvedeného do „Síně slávy 
českého hokeje“ a „Síně slávy brněnského 
sportu“. 
Tlumočení znakového jazyka: Ivan Poláček 
 
 
 
Čtvrtek 23. února 2023 v 17 hod. v UNB  

PŘEDNÁŠKA: MOSTY 
Co všechno předchází stavbě nového 

mostu? Celý proces od projektu až po 

hotový most nám přijde představit pan 

Ing. Petr Damek ze společnosti Link 

projekt s.r.o. Dozvíte se také zajímavosti 

o reálných mostech u nás i v zahraničí. 

Tlumočení znakového jazyka: Karolína 

Kalendová 

 

 

 

 

 

!!!!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. 



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.   
 
 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023 
Od Nového roku do konce března můžete platit členské příspěvky na rok 2023 

v kanceláři UNB nebo bankovním převodem: 1354105349/0800 (do zprávy 

pro příjemce napsat: členský příspěvek + jméno člena). 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU:  
Pracující          300,- Kč 
Důchodci, studenti, děti od 10 let       250,- Kč 
 

Děti do 10 let a osoby starší 80 let členské příspěvky neplatí.  

 

CENOVÉ ZVÝHODNĚNÍ  
pro osoby se sluchovým postižením (držitelé průkazu ZTP 

s úplnou nebo praktickou hluchotou, ZTP/P) 

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou povinny  

4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 

Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu zvláštních cen – cenové 

zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč/měsíc.  

Slevu lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby. 

Bude možné využít na všechny poskytované služby, tarify a balíčky služeb. 

Jak provést: na prodejně mobilního operátora (T-Mobile, Vodafone, O2, 

PODA) doložíte občanský průkaz a průkazku ZTP, ZTP/P.  

Nárok na cenové zvýhodnění může čerpat jen jednou za měsíc.  

Pokud si nevíte rady, obraťte se na naši kancelář UNB nebo na naše sociální 

pracovnice. Rádi Vám pomůžeme.  

 

 

 

 

 

 



UNB V LEDNU V OBRAZE 

12. 1. Gruzie, země známá i neznámá 

 

   13. 1. Curling  

 

 
19. 1. 62. večer W. Plcha se starostou Sokolu Brno Ing. Martinem Vlkem 

 

 



 

Každý měsíc vaříme výborné polévky: 
 

  1. 2. – Čočková polévka s chilli 

  6. 2. – Zelňačka s chlebem 

  8. 2. – Fazolová polévka 

13. 2. – Česnečka 

15. 2. – Boršč 

20. 2. – Řecká cizrnová polévka 

22. 2. – Babiččina bramboračka 

27. 2. – Minestrone italská polévka 
 

 

 

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  
 
 
 
 

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  776 519 661 (SMS, telefon) – nové číslo 

- 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-nové číslo: 775 755 299 (on-line tlumočení, SMS, telefon) 

Při nenadálých záležitostech (lékařská pohotovost, úraz, nehoda, apod.) je možné 
kontaktovat tlumočníka ihned na tel. čísle: 776 519 661 – nové číslo. 

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 
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mailto:lea.palosova@unb.cz
mailto:ivan.polacek@unb.cz
mailto:lubomir.hykl@
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