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PROGRAM      

Prosinec  

2005 
 

 

 
čtvrtek 1. prosince – Profesionální deformace 

sobota 3. prosince – Turistický výšlap k bitvě u Slavkova  

čtvrtek 8. prosince – Přijde Mikuláš! 

čtvrtek 15. prosince – Vánoční besídka s překvapením 

 

Všem krásné Vánoce, veselého Silvestra a šťastný nový rok!!! 
 

http://www.cmjn.cz/


čtvrtek 1. prosince 2005 v 17 hod. 

PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE 

 

Jste srdečně zváni na přednášku z oblasti 

psychologie. Přednášet nám bude PhDr. Veronika 

Broulíková – pedagožka na DiFa JAMU v Brně. 

Vysvětlí nám, jak člověka může ovlivnit jeho 

zaměstnání a profesní zaměření. 

 

 

 

 
sobota 3. prosince 2005 

200. VÝROČÍ BITVY TŘÍ CÍSAŘŮ 
 

UNB pořádá turistický výšlap na místa a 

bojiště bitvy u Slavkova, kde u příležitosti 

200. výročí proběhnou rekonstrukce 

tehdejších bojů a další vzpomínkové akce 

(podrobnější program na tento den uvádíme na 

jiném místě v tomto programu). Akce se koná 

za každého počasí, nutná pevná obuv, případně pláštěnka a výbava na 

celodenní výlet. 

 

Sraz: sobota 3. 12. 2005, hlavní 

vlakové nádraží (v Brně) 

v 9.00 hod 

Trasa: Mariánské údolí – Tvarožná 

(kopec Santon) – Žuráň – 

Šlapanice u Brna (zhruba 

10 km) 

 

Těšíme se na vaši účast! 

 

 

 



čtvrtek 8. prosince 2005 od 17 hod. 

PŘIJDE MIKULÁŠ !        
 

Opět tu máme zimní čas a dobu, kdy chodí Mikuláš. 

Pozveme ho také do našeho stacionáře UNB 

společně s andělem a určitě i čertem. Za krásnou 

básničku dostanou děti sladkou odměnu. 

A ještě než přijde Mikuláš, bude ve stacionáři 

probíhat Tvořivá dílna s papírem – společně si vyrobíme drobné předměty 

pro vylepšení vánoční atmosféry (prosíme, vezměte si s sebou nůžky, 

ostatní materiál a potřeby jsou zajištěny). 

 

 

 
čtvrtek 15. prosince 2005 od 17 hod. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA S PŘEKVAPENÍM 

 
Všichni jste srdečně zváni na vánoční besídku. 

Daniela Pořízková si pro vás připravila zábavný 

vánoční kvíz – dozvíte se něco nového o Vánocích a 

dobře se pobavíte. Pro vítěze je připravena malá 

odměna. Kromě toho si před vánočními svátky 

přijďte také zasoutěžit, popovídat si, a čekat vás 

bude i tradiční tombola. 

Dále bude probíhat „Výstava a ochutnávka 

vánočního cukroví“, o které píšeme hned 

v následujícím odstavci. 

 

„Výstava a ochutnávka vánočního cukroví“ 
Chcete se pochlubit svým vlastnoručně upečeným vánočním cukrovím? 

Přineste je k ochutnávce do stacionáře dne 15. 12. 2005. Každý 

„vystavovatel“ dostane své vystavovací číslo a ostatní 

budou ochutnávat a vybírat to nejlepší a nejchutnější.  

 

 

(přineste prosíme pokud možno alespoň 10 kousků) 



 

Další informace a zajímavosti: 
 

Od 1. října 2005 platí nový zákon o TV poplatcích. Nově vzniká povinnost platit 

TV a rozhlasové poplatky všem odběratelům elektrické energie. Od této 

povinnosti jsou osvobozeni pouze osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou 

hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby také 

v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti. 
 

Znamená to, že pokud je ve společné domácnosti s osobou neslyšící nebo 

nevidomou osoba, která slyší nebo vidí (příklad: neslyšící rodiče+slyšící dítě; 

slyšící rodiče+neslyšící dítě; slyšící dospělý+neslyšící dospělá apod.), musí si na 

České poště vyzvednout formulář přihlášky TV a rozhlasového přijímače. 

Bližší informace v UNB. 

 

 

Výsledky bowlingu 
Někteří členové Unie neslyšících Brno se účastní České bowlingové ligy (ABL) 

pro neregistrované hráče a účastní se soutěží jak v rámci týmů, tak 

jednotlivců. V příloze programu najdete některé aktuální výsledky, kompletní a 

nejaktuálnější informace pak můžete sledovat na internetové adrese  

www.bowlingweb.cz. 

 

 

Gratulujeme Ottovi Panskému k získání 

titulu MAGISTR na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
 

 

 

 

Unie neslyšících Brno přeje Všem krásné Vánoce, 

veselého Silvestra a šťastný nový rok!!! 
 

 

 



 

BOWLING 
 

Týmy účastnící se ABL v přeboru Brna  
 

Bowlingová liga ABL / podzim 2005 – Jižní Morava - Brno 

 jméno týmu kapitán počet členů 

1. Cihelna Bowling Club A Pelikán Ondřej 8 

2. Parmagianni 'B' Drábek Zdeněk 7 

3. Unie neslyšících Brno Žamboch Svaťa 12 

4. Wild Cats Tvrdá Hana 4 

5. Alpenheim Holík Petr 5 

6. Cihelna Bowling Club B   3 

 

 

Umístění našich členů v průběžné tabulce jednotlivců 
 

poř. jméno tým her součet průměr 

14.  Lednický Roman   Unie neslyšících Brno 16 2246 140.38 

15.  Jurka Antonín   Unie neslyšících Brno 15 2064 137.6 

17.  Jurka Pavel   Unie neslyšících Brno 16 2161 135.06 

23.  Juřica Stanislav   Unie neslyšících Brno 10 1228 122.8 

27.  Lištvan Peter   Unie neslyšících Brno 3 282 94 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bowlingweb.cz/abl/ABL.php?s=234&id=36&t=606
http://www.bowlingweb.cz/abl/ABL.php?s=234&id=36&t=259
http://www.bowlingweb.cz/abl/ABL.php?s=234&id=36&t=305
http://www.bowlingweb.cz/abl/ABL.php?s=234&id=36&t=668
http://www.bowlingweb.cz/abl/ABL.php?s=234&id=36&t=706
http://www.bowlingweb.cz/abl/ABL.php?s=234&id=36&t=735
http://www.bowlingweb.cz/ABL_TOPbowler.php?jh=1&z=&p=3652&s=234&id=36
javascript:newWindow('Profil.php?a=5&s=234&id=5220')
javascript:newWindow('Profil.php?a=5&s=234&id=3319')
javascript:newWindow('Profil.php?a=5&s=234&id=3323')
javascript:newWindow('Profil.php?a=5&s=234&id=4467')
javascript:newWindow('Profil.php?a=5&s=234&id=6582')


 

Průběžná tabulka týmů v přeboru Brna  
 

 
poř. tým ABL jednotlivé hry her body součet průměr 

1. Cihelna Bowling Club B 447 463 541 393 482 492 483 468 455 502 419 535 480 443 422 499 505 492 476 430 20 32 9427 471.35 

2. Alpenheim 471 490 414 510 437 461 454 451 498 459 474 490 482 439 393 454 489 425 474 463 20 30 9228 461.4 

3. Cihelna Bowling Club A 394 379 467 529 383 375 475 419 459 457 488 511 499 447 457 436 461 447 511 487 20 24 9081 454.05 

4. Parmagianni 'B' 414 434 401 413 480 445 460 410 385 420 394 512 457 428 369 430 481 446 425 440 20 18 8644 432.2 

5. Unie neslyšících Brno 432 431 427 396 430 448 379 402 336 376 381 346 424 442 347 373 395 357 421 438 20 10 7981 399.05 

6. Wild Cats 405 436 452 436 413 400 345 373 386 411 468 407 320 404 470 346 371 408 400 333 20 6 7984 399.2 

Seřazeno podle: 1. získaných bodů, 2. celkového průměru, 3. maximálního náhozu 

 

 

 

http://www.bowlingweb.cz/ABL_TOP.php?sort=2&id=36&s=234
http://www.bowlingweb.cz/ABL_TOP.php?sort=1&id=36&s=234
http://www.bowlingweb.cz/ABL_TOP.php?sort=0&id=36&s=234


Program akcí v rámci 200. výročí bitvy u Slavkova 

na sobotu 3. prosince 2005 

  
09:00-09:30 Slavkovské bojiště :: slavnostní nástupy jednotek v obcích 

09:00-12:00 Šlapanice :: burza militárií 

09:00-13:00 Tvarožná :: polní ležení na bojišti 

09:00-13:00 Tvarožná :: lokální přestřelky, pochody, vojenský život na 

návsi, příprava na bitvu, nácvik v prostoru bojiště 

09:00-17:00 Tvarožná :: historický jarmark s programem na bojišti, stánky 

s občerstvením 

09:00-18:30 Tvarožná (pod Santonem, náves) :: řemeslný jarmark, 

občerstvení 

09:00-22:00 Slavkov u Brna :: jarmark ve městě 

10:00-10:30 Tvarožná :: pietní akt - položení věnce u pomníku obětem 

bitvy ve Tvarožné 

 

13:00-14:30 Tvarožná (bojiště pod Santonem) :: rekonstrukce 

bitvy Tří císařů u Slavkova 

14:30-15:30 Tvarožná (bojiště pod Santonem) :: defilé jednotek a 

přečtení deklarace Napoléona 

16:15-17:15 Tvarožná (bojiště pod Santonem) :: multimediální a 

ohňostrůjné představení Symfonie Austerlitz 1805 
 

19:00-20:00 Slavkov u Brna :: slavnostní pochod jednotek městem 

19:00-22:00 obce slavkovského bojiště :: polní ležení v obcích, pochody, 

občerstvení, ohňostroje 

19:00-22:30 Brno :: pochod centrem Brna 

19:00-22:30 Brno - Národní divadlo :: slavnostní představení opery 

Vojna a mír Sergeje Prokofjeva 

20:00-21:00 Slavkov u Brna :: komponovaný program, ohňostroj 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Program akcí na víkend 2. až 4. prosince 

 
denně: 

 Stará pošta vojenské ležení, muzeum, poštovna  

 Křenovice  historické vojenské ležení u obecní hospoda  

 Těšany  historické vojenské ležení u kovárny 

 Tvarožná  vojenské ležení ve vsi a na bojišti 

 Slavkov u Brna prohlídky nově zpřístupněného podzemí zámku, virtuální 

realita bitvy u Slavkova 

 Mohyla míru stálá expozice k 200. výročí bitvy u Slavkova 

 

 

 


