
 

 
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.net, www.kurzznakovereci.cz, www.cmjn.cz, e-mail: unb@cmjn.cz 

 
 

PROGRAM          

LEDEN 2006 
 

 
Narozeniny tento měsíc oslaví: 
 

středa 11. ledna – Gavelčík Miroslav, 25 let 
středa 11. ledna – Jurka Antonín, 45 let 
středa 11. ledna – Jurka Pavel, 45 let 

 

Blahopřejeme! 
 



 
 

čtvrtek 5. ledna 2006 v 17 hod. 

VOLNÁ BESEDA 
 
Přijďte si v novém roce popovídat 
s přáteli a podělit se s ostatními o své 
zážitky z období vánočních svátků – co 
vám nadělil Ježíšek a jak jste oslavili 
příchod nového roku nebo strávili zimní 
dovolenou. 

 

 
 
 
 

 
čtvrtek 12. ledna 2006 od 17 hod. 

VOLNÁ BESEDA S PROMÍTÁNÍM 
 

Srdečně vás zveme do stacionáře 
UNB na volnou besedu spojenou 
s promítáním. A co se bude 
promítat? Sami si společně určitě 
vyberete ze zajímavé nabídky. 
 
Pro volné promítání je v unii kdykoli 
k dispozici i řada videokazet 
z dosavadní činnosti unie.  
 
 
 
 

 
 



 
 
 
čtvrtek  19. ledna 2006 od 17 hod. 

NAPOLEON 
 
Srdečně jste zváni na další zajímavou 
přednášku Luboše Brandýského. Tentokrát 
bude vyprávět o známé historické osobnosti 
– o slavném vojevůdci Napoleonu Bonaparte. 
 

Do znakové řeči bude tlumočit Radka 
Kulichová. 
 
 
 
 
 
 
 
 
čtvrtek  26. ledna 2006 od 17 hod. 

JAKÉ BRÝLE POUŽÍVAT? 
 
Potřebujete brýle a nevíte přesně jaké používat? 
Přijďte do stacionáře UNB na přednášku paní 
Věry Jurigové (tlumočnice do znakové řeči ze 
Slezského spolku neslyšících Opava), na které 
získáte mnoho zajímavých informací z oblasti 
optiky. Dozvíte se, jaké brýle se používají na 
dálku, při čtení, při práci nebo ve volném čase. 
Přednáška bude probíhat ve znakové řeči a paní 
Jurigová vám na závěr sama ráda zodpoví všechny 
vaše otázky. 
 

 
 
 



 
Další informace a zajímavosti: 

 
Unie neslyšících Brno nabízí svým členům i v novém roce ZDARMA 
tyto služby: 
 

- tlumočení do a ze znakového jazyka 
- poradenství v sociální a zdravotní oblasti 
- informace o kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené 
- kurzy znakového jazyka 
- vyhledávání volných pracovních míst 
- pravidelné přednášky a exkurze 
- turistické výlety 
- kulturní a pobytové akce 
- a mnoho dalšího… 

 
Dále unie svým členům nabízí: 

- kurzy práce s počítačem pro úplné 
začátečníky i pokročilejší uživatele, 
používání základních kancelářských 
programů, kurzy komunikace pomocí Internetu, digitální 
fotografie apod. 

- veřejný přístup k Internetu 
 
 
 
Inzerce: 
 
UNB prodá ledničku, cena 400 Kč. 
Podrobnější informace získáte u p. Žambocha. Odvoz vlastní. 
 
 
 

                


