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Úterý 4. dubna 2023 od 15:30 do 17:30 hod. v UNB  

VELIKONOČNÍ HRA PRO DĚTI (5 – 12 let) 
Přijďte s Vašimi dětmi na velikonoční hru – na 
programu nebude chybět velikonoční tvorba 
ani soutěž, to všechno mají pro vás nachystané 
Hana Guňková (Hermanová) a Daniela 
Hyklová. 
Pro děti budou nachystána malá překvapení, prosím, přihlaste se do  
2. dubna 2023 e-mailem: danipori@gmail.com 
 
 
Čtvrtek 6. dubna 2023 v Kavárně u Žambocha  

VOLNÁ BESEDA na zelený čtvrtek 
Na zelený čtvrtek vás zveme do kavárny na zelené 

pivo z pivovaru Moravia – velikonoční speciál 

(příjemně pitelná speciální jedenáctka s přírodním 

bylinným extraktem z kopřiv).  

Za pěkného počasí bude od 17 hodin možné 

opékání špekáčků na dvoře.  

Přijďte v zeleném a na všechny se těšíme. 
 

 

 
Čtvrtek 13. dubna 2023 v 17 hod. v UNB + online vysílání 

65. VEČER WALDEMARA PLCHA S PROFESORKOU JANOU 
SKŘIČKOVOU 
„Plíce jsou orgánem, který má v sobě málo nervových zakončení, proto nemoc 

v počátečních stádiích nebolí a první 
příznaky, jako kašel, sípání či změnu 
barvy vykašlávaného hlenu lidé 
přecházejí bez povšimnutí. Často nádor 
objevíme v rámci jiných, například 
předoperačních vyšetření“ říká prof. 
MUDr. Jana Skřičková, CSc., 
přednostka Kliniky nemocí plicních 
a tuberkulózy LF MU a FN Brno. 

Tlumočení znakového jazyka: Karolína Kalendová 
 

mailto:danipori@gmail.com


 
Pondělí 17. dubna 2023 v 16 hod. v UNB  

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA:                   

CO LZE ZAŽÍT NA FILIPÍNÁCH 
Přednáší Bc. Hana Langášová.  

Tlumočení znakového jazyka: Andrea Ilčáková  

 

 
Úterý 18. dubna 2023 od 16 do 17 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 20. dubna 2023 v 17 hod. v UNB  

WORKSHOP: 3D ORIGAMI 
Origami (z japonského oru – skládat, kami – 
papír) je japonské umění skládání rozličných 
motivů z papíru.  
Přijďte si vyzkoušet origami pod vedením 
Dany Rotterové, která se tomu věnuje ve 
svém volném čase.  
Aktivita je vhodná spíše pro dospělé a starší děti.   
Tlumočení znakového jazyka: Irena Maňáková 

 

 

Čtvrtek 27. dubna 2023 v 17 hod. v UNB  

JAK NEJLÉPE VYUŽÍT VŠECH OVLÁDACÍCH FUNKCÍ NA APPLE 

ZAŘÍZENÍ 
Historie iPhonu, iPadu. Ukázka skrytých užitečných 

funkcí v iOS a PadOS.  

Přednáší David Podsedník v českém znakovém 

jazyce.  



 
 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023 
Prosíme všechny členy, kteří ještě nezaplatili, o zaplacení členského příspěvku 
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.  

 

!!!!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.   
 

 

UNB V BŘEZNU V OBRAZE 

23. 3. 2023 – 64. večer Waldemara Plcha s námořním admirálem Martinem Eclerem (vedoucí lodní dopravy na 
Brněnské přehradě) 

 
   30. 3. 2023 – Na co si dát pozor při práci s internetem pod vedením  počítačového experta Lubomíra Hykla  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Každý měsíc vaříme výborné polévky: 
 

  3. 4. – Čočková polévka s chilli 

  5. 4. – Boršč s chlebem 

12. 4. – Česnečka 

17. 4. – Květákový krém s parmezánem 

19. 4. – Babiččina bramboračka 

24. 4. – Fazolová polévka 

26. 4. – Zelňačka s klobáskou a chlebem 
 

 

 

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)  

- 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  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. 

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