
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

BOWLING 
 

v úterý 1.3.2005 od 18,00hod. hrajeme zápas v Blansku (2.liga „A“ Morava – 

Brněnsko). Přijďte Nás povzbudit! 

 

 

 

 

 

PŘEDNÁŠKA – CO JE TO PSYCHOTERAPIE? 
 

Zveme Vás do stacionáře na přednášku 

 

ve čtvrtek 3.3.2005 od 17,00hod. 

 

Přijde k Nám Mgr. Michal Horák z Modré linky a bude vyprávět o tom, co je 

psychoterapie a k čemu je dobrá.  

Do budoucna zvažujeme ve spolupráci s Modrou linkou zřízení linky 

psychoterapeutické pomoci při řešení osobních problémů.  

Tlumočit do znakové řeči bude pan Ivan Poláček.  

 

 

PPRROOGGRRAAMM  BBŘŘEEZZEENN  22000055  

http://www.cmjn.cz/


ZDRAVOTNÍ PORADNA + PROMÍTÁNÍ FILMU 

 

Zveme Vás do stacionáře  

 

ve čtvrtek 10.3.2005 od 16,00hod. 

 

O svých zdravotních problémech se můžete poradit se zdravotní sestrou pí. 

Bedřiškou Zítkovou od 16,00 do 16,45hod. Dále je pro Vás připraveno 

velkoplošné promítání filmu.  

 

 

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY 
ZDOBENÍ KVĚTINÁČŮ 

Srdečně Vás zveme do stacionáře 

 

ve čtvrtek 17.3. 2005 od 17,00hod. 

 

Přijde k nám paní Marie Rafajová a společně si nazdobíme květináče na 

velikonoce.  Každý si s sebou vezměte obyčejný hliněný květináč, kdo nebude 

mít, může si jej koupit na místě.  

Tlumočit do znakové řeči bude pan Ivan Poláček.  

 
 

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 (začíná se večeří 24.3. a končí se snídaní 28.3.) 

Doprava: vlastní 

Cena:  1.200/ 1 osoba 
(Získali jsme dotaci od MZ – pro 15 osob, tzn., že slevu bude mít jen 15 osob!!!  

Kdo bude uplatňovat slevu, musí donést potvrzení od lékaře o sluchovém 

postižení.  

Kdo dříve přijde a zaplatí má přednost!!! Další osoby budou muset platit 1.600,-

Kč.)     

PŘIHLÁSIT SE A ZAPLATIT MUSÍTE NEJPOZDĚJI DO 17.3.2005.  



VOLNÁ BESEBA 

 

ve čtvrtek 24.3.2005 od 17,00hod. 

 

se bude konat volná beseda. Přineste si dobrou náladu, jste srdečně vítáni.   

 

 

V SOBOTU 14.5.2005 PRO VÁS PŘIPRAVUJEME  

CELODENNÍ PROGRAM:  
 

Odpoledne se budou konat: 

 

„ZÁVODY NA MOTOKÁRÁCH“  

 
Sraz účastníků je 14.5.2005 v M-paláci, v Brně  na Heršpické 5a. Závody 

budou probíhat od 14,00-18,00hod. Přihlášky do závodů můžete podávat na 

UNB do 30.4.2005 - startovné pro jednoho účastníka je 300Kč a nebo se 

můžete přihlásit přímo na místě nejpozději však do 13,15hod. - startovné pro 

jednoho účastníka na místě je 350Kč.  

V ceně je zapůjčení přilby, 10min. trénink, kvalifikační a finálové jízdy.  

 

 

MÁJOVÁ VESELICE 
 

V sobotu 14.5.2005 se v Semilasse na Palackého třídě 126 v Brně – Králově 

Poli bude konat MÁJOVÁ VESELICE. 

  

Připravený je bohatý program: 

-vystoupení Ostravského divadla PANARAMA ve znakovém jazyce 

-LASER SHOW 

-TRAVESTI SHOW 

-TOMBOLA 

-VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ ODPOLEDNÍHO ZÁVODU NA MOTOKÁRÁCH 

-HUDBA A TANEC 

-OBČERSTVENÍ 

  

Vstupenky jsou již v předprodeji v UNB.  

 

Cena vstupenek:  - předprodej 150Kč 

- předprodej pro členy UNB 130Kč 

- na místě 200Kč 



CHTĚLI BYSTE 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,  

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..  

http://www.faxuj.c/

