
 

 
Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí 

zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících 

Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel.,fax:541245321, psací tel.: 541238685, IČO:65761201, 

www.neslysici.info, www.kurzznakovereci.cz, www.cmjn.cz,  

e-mail: unb@cmjn.cz 
 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA – VYŠETŘENÍ SLUCHU 
 

 

Zveme Vás do stacionáře na přednášku 

 

ve čtvrtek 3.2.2005 od 17,00hod. 

 

Přijde k Nám MUDr. Mojmír Lejska a bude vyprávět o vyšetřovacích metodách 

sluchového orgánu.  

Tlumočit do znakové řeči bude pan Václav Gottwald.  

PPRROOGGRRAAMM  

ÚÚNNOORR  22000055  

http://www.cmjn.cz/


 

 

 

 

 

SCHVALÉNÍ ZNAKŮ  
NA 4.DÍL CD-ROMU KURZ ČESKÉ ZNAKOVÉ ŘEČI 

+ 
VOLNÁ BESEDA 

 

 

Zveme Vás do stacionáře  

 

 

ve čtvrtek 10.2.2005 od 17,00hod. 

 

Budeme schvalovat podobu znaků, které budou na CD-ROMu Kurz české 

znakové řeči 4.díl. Po schválení bude následovat volná beseda. Přejeme 

příjemnou zábavu.   

 
 

 

PŘEDNÁŠKA – HLAVNÍ VLAKOVÉ NADRAŽÍ 

Srdečně Vás zveme do stacionáře 

 

ve čtvrtek 17.2. 2005 od 17,00hod. 

 

Přijde k Nám paní Žatecká z hlavního vlakového nádraží ve městě Brně a bude 

Nám vyprávět o hlavním nádraží a bezpečnosti cestujících.  

Tlumočit do znakové řeči bude sl. Ivana Kupčíková.  

 
 

 

PŘEDNÁŠKA – NEMOCI POHYBOVÉHO APARÁTU 

Srdečně Vás zveme do stacionáře na přednášku 

 

ve čtvrtek 24.2. 2005 od 17,00hod. 



 

Přijde k Nám Pavel Vetešník student 6.ročníku medicíny a bude nám vyprávět o 

pohybovém aparátu - zlomeninách, různých onemocněních jako je osteoporóza, 

Bechtěrevova choroba, revma a další.  

Tlumočit do znakové řeči bude sl. Ivana Kupčíková.  

 

 

INFORMACE PRO VÁS: 
 

 

Oznamujeme všem členům, že Valná hromada konaná dne 16.12.2004 

odsouhlasila změnu členských příspěvků pro rok 2005.  

Pro pracující je poplatek 160kč a pro důchodce a studenty 120Kč.  

 

 

Připravujeme: 

 

VELIKONOČNÍ POBYT  
v horském rekreačním a rehabilitačním středisku Královec ve Valašských 

kloboukách 

 

Datum: čtvrtek 24.3.2005- pondělí 28.3.2005 

 

Ubytování: ve vytápěných čtyřlůžkových bungalovech (vždy dvě samostatné 

ložnice), obývací pokoj s kuchyňským koutem a ledničkou, vlastní sprcha a WC.  

 

Stravování: polopenze 

 

Doprava: vlastní 

 

Cena: předběžně 1.700/ 1 osoba 

(máme požádáno o dotaci na MZ, ale nevíme zda nám ji schválí, pokud ano, 

cena bude nižší dle přidělené dotace) 

 

ZAMLUVENO MÁME PRO 15 OSOB.  

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA UNB U PANA ŽAMBOCHA. PŘIHLÁŠKY 

PODÁVEJTE DO 28.2.2005 NA UNB. VYBÍRÁME ZÁLOHU 1.000Kč.   

 

 

MÁJOVÁ VESELICE 
dne 14.5.2005 se v Semilase bude konat MÁJOVÁ VESELICE.  

Připravený je program.  



 

Odpoledne se budou konat: 

 

„ZÁVODY NA MOTOKÁRÁCH“  

 
Informovat se můžete v UNB u pana Žambocha.   

CHTĚLI BY JSTE VYCVIČENÉHO SIGNALIZAČNÍHO PSA?  
V lednu k Nám přišel pan Dvořák ze školy pro výcvik psů a hovořil s námi na 

toto téma. Pokud Vás to motivovalo a uvažujete o pořízení takového pomocníka 

kontaktujte Ivanu Kupčíkovou na UNB. Podá Vám více informací.  

 

 

 

 
 

HLEDÁTE FINANČNÍHO PORADCE?  
Můžete se obrátit na Pavla Kučeru (mob. 608 883149, email: ol72@centrum.cz), 

který Vám podá více informaci. Na základě dotazníku Vám navrhne vhodnou 

banku, pojištění atd..Jeho služby jsou zdarma.   

 

 

 

 
 

FAXOVÁNÍ PŘÍMO Z POČÍTAČE POMOCÍ EMAILU 
Faxování z počítače Vám může ušetřit peníze. Není třeba žádné instalace, je zde 

vysoká kvalita a rychlost doručení faxů a možnost posílání hromadných faxů. 

Faxujte v ČR i do zahraničí za 1,10Kč/min. Výhodou je, že nemusíte platit za 

telefonní linku pro fax. Více informací naleznete na: www.faxuj.cz 

 
 
 
 
 

ZJISTĚTE SI PŮVOD AUTA! 
Chystáte se koupit nový automobil? Ověřte si, zda není kradený. Z mobilu lze 

poslat SMS na toto číslo: 9003020 musí obsahovat buď číslo registrační značky 

(SPZ), číslo motoru vozidla, VIN (identifikační číslo vozidla) nebo číslo 

podvozku.  
 

Příklady:  X_SPZ,  

X_motor,  

http://www.faxuj.c/


X_VIN,  

X_podvozek.  

 

Během chvíle se vrátí odpověď o tom, jestli dotyčné auto bylo nalezeno 

v registru odcizených automobilů nebo ne. Cena jedné SMS je 20Kč včetně 

DPH. Službu provozuje společnost Fincom-Materna Communications, a. s..  


