
 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATÁČENÍ ZNAKŮ  
NA CD-ROM KURZ ČESKÉ ZNAKOVÉ ŘEČI 4. DÍL 

 

Srdečně zveme všechny zájemce, kteří chtějí vystupovat na CD-ROMu Kurz 

české znakové řeči 4.díl.  

 

Sraz: v pondělí 4.4.2005 v 16,00hod. u Janáčkova divadla (u služebního 

vchodu pro zaměstnance-herce…) 

 

Budou se natáčet znaky s politickou a úřednickou tematikou. Přineste si proto 

prosím vlastní oděv: pánové košile, saka, kravaty, motýlky, dámy kostýmky, 

halenky… Pozor! Svrchní oblečení nesmí být bílé nebo krémové. Příliš světlé 

barvy jsou pro natáčení nevhodné.  

Natáčení a kontrolu znaků povede Ivan Poláček.  

PPRROOGGRRAAMM  DDUUBBEENN  22000055  

 

Všechno nejlepší  

k narozeninám  

přejeme našemu členu: 

 

panu Miroslavu Vaškovi,  

který oslaví 9.4.2005 75let  

 

 

 

http://www.cmjn.cz/


VYPRÁVĚNÍ O KOLUMBII 
 

ve čtvrtek 7.4.2005 od 17,00hod. 

 

Přijde k Nám paní Šárka Kocichová, velká cestovatelka, která rok pracovala na 

Kolumbijské univerzitě, kde vyučovala angličtinu. Přijde se s námi podělit o své 

zkušenosti a zážitky. Připraveno má množství fotografií, které se budou promítat 

na stěnu přes dataprojektor.  

Tlumočit do znakové řeči bude pan Ivan Poláček.  

 

 

VÝLET KOČIČÍM ŽLEBEM NA HRAD VEVEŘÍ 

 

Srdečně Vás zveme na jarní výlet. 

 

Kdy: 9.4.2005 

Sraz: 9,00hod. –Bystrc, přístaviště 

Trasa: 8,5km 

 

 

OBVAZOVÉ TECHNIKY 

 

Srdečně Vás zveme do stacionáře  

 

ve čtvrtek 14.4.2005 od 17,00hod. 

 

Každému se určitě již stalo, že si potřeboval obvázat poraněný prst, ruku, koleno 

či kotník, ale obvaz mu sjížděl a nedržel.  

Přijde k nám zdravotní sestra paní Bedřiška Zítková a ukáže nám základní 

obvazování a nejčastější principy. Kdo má, může si přinést pružné elastické 

obinadlo a obvazování si sám vyzkoušet. Kdo nemá může si obinadlo zapůjčit 

zde na UNB.  

 

 

KNIŽNÍ PŘEDSTAVENÍ - PŘEKVAPENÍ 

Srdečně Vás zveme do stacionáře 

 

ve čtvrtek 21.4. 2005 od 17,00hod. 

 

Přijdou k nám studentky JAMU obor Výchovná dramatika pro neslyšící 

a zahrají nám knižní představení, jaké to přesně bude se dovíme přímo na místě.  



OMLUVA 
 

Omlouváme se všem členům UNB od 28.4.-1.5.2005 bude UNB uzavřena. 

Bude zde probíhat pilotní trénink VOGS metody.    

Děkujeme za pochopení.  

 

 
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 



OZNÁMENÍ 
 

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 23.3.2005 zemřel pan Vladimír 

Šváb, velký tlumočník a velmi dobrý člověk, který během svého života vykonal 

mnoho dobrého a to nejen pro neslyšící.  

 

Vladimír Šváb zemřel po dlouhé nemoci.  

Poslední rozloučení se bude konat  v pátek  1.4.2005 v 11,30hod.  v obřadní 

síni krematoria města Brna, Jihlavská č. 1 


