
Představenstvo Českomoravské jednoty neslyšících 
 

 

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 ÚNOR 2006 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
Narozeniny tento měsíc oslaví: 
 

pátek 3. února  – Štěpánek Karel, 45 let 
sobota 4. února  – Sedláček Jan, 70 let 
úterý 7. února  – Wagner David, 35 let 

 

Blahopřejeme! 



 

TÍSŇOVÁ LINKA SMS PRO NESLYŠÍCÍ 
 

V průběhu února bude Policií ČR v Brně a okolí zprovozněna tísňová linka pro neslyšící 
prostřednictvím SMS. Pokud se ocitnete v ohrožení, budete moci zaslat SMS a policie 
ihned obdrží zprávu, o koho se jedná, a vyšle k vám pomoc. 
Pro tuto bude nutné být zaregistrován, což již v tuto chvíli můžete na e-mailové adrese 
brnopis@mvcr.cz nebo telefonicky na čísle 974 625 415. 
 

Bližší informace můžete získat také na UNB a na začátek března současně připravujeme 
na toto téma tradiční čtvrteční přednášku, které se zúčastní i zástupci Policie ČR. 
 
 
čtvrtek 2. února 2006 v 17 hod. 

ZDRAVÁ VÝŽIVA – PRVNÍ KROKY KE ZDRAVÍ 
 

Jste srdečně zváni na přednášku o zdravé výživě, s níž nás blíže seznámí Bc. Veronika Malinská, studentka 
magisterského studia oboru Výživa člověka na Masarykově univerzitě v Brně, která se zajímá také o 
alternativní způsoby výživy. Kromě základních pojmů nás seznámí s výživovými doporučeními – z čeho by se 
měla skládat naše strava a čeho bychom se měli vyvarovat. Na závěr zodpoví všechny vaše dotazy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čtvrtek 9. února 2006 od 17 hod. 

KNIŽNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 
Srdečně vás zveme do stacionáře UNB na knižní představení O Malence a O třech prasátkách. Vystoupí 
studentky předmětu Výchovné dramatiky neslyšících JAMU v Brně Simona Chudá a Jana Smolíková. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
čtvrtek  16. února 2006 od 17 hod. 

BESEDA – ZNAKY Z OBLASTI 
ZDRAVOTNICTVÍ  
Beseda o znacích z oblasti medicíny – česko-německý slovník 
v rámci projektu EQUAL 
 
UNB se podílí na projektu Equal – jedna z plánovaných akcí je 
vytvoření česko-německého slovníku znaků z oblasti 
zdravotnictví. Rádi bychom vás přivítali na této besedě, na 
které budeme hledat správné a nejpoužívanější znaky pro nejrůznější lékařské výrazy.  
Svou přítomností na této besedě máte možnost přispět k realizaci tohoto projektu a 
napomoci dobré kvalitě a srozumitelnosti slovníku, který vznikne. Besedu povede Daniela 
Pořízková a Radka Kulichová a možná nás navštíví i tlumočník znakového jazyka p. Gottwald, 
kterého jistě dobře znáte a jenž svými zkušenostmi a dobrými radami v oblasti správného 
znakování jistě velmi přispěje. 
 
 
čtvrtek  23. února 2006 od 17 hod. 

VÝROBA SKLENĚNÝCH ŠPERKŮ 
 
Chcete nosit šperk, který již neuvidíte u nikoho 
jiného? Přijďte si ho sami vyrobit. Čirá sklíčka 
různých tvarů si můžete sami ozdobit pomocí 
speciálních barev, kontur a vlastní fantazie a 
vlastnoručně si vyrobit originální šperk.  Navštíví nás 
ing. Silvia Kratochvílová, účastnice kurzů znakové řeči 
v UNB, a řekne nám něco o výrobě skleněných šperků a 
vysvětlí, jak si je můžeme sami jednoduše vyrobit. 
 
 
Další informace: 
 
Nabídka práce domů 
Jedná se o nabídku práce ve dvou variantách: 

- pořizování dat na PC 
- výroba palmiček do pohárů a koktejlů (jednoduchá manuální práce) 

Práci nabízí firma Exact s.r.o., která v současné době zaměstnává přes 20 zaměstnanců se zdravotním 
postižením a poptávku na výrobky nestačí uspokojit. Práci jsou schopni dopravit po celé republice. 
Kontakt: karpianus@exact.cz, telefon +420 534 001 502-3, fax +420 534 001 500 



Přípravné kurzy na přijímací zkoušky ke studiu oboru Čeština v komunikaci 
neslyšících na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze 
 
Co je Čeština v komunikaci neslyšících (CNES)? 
- bakalářský tříletý studijní program (s možností navazujícího dvouletého magisterského studia), který je určen 

neslyšícím, nedoslýchavým i slyšícím uchazečům 
- všichni studenti tohoto oboru mají umožněn rovný přístup k informacím a stejné podmínky studia 
- přítomnost tlumočníků českého znakového jazyka a zapisovatelů českého jazyka je samozřejmostí 
- student má možnost vybrat si ze tří specializací: pedagogická, odborná, tlumočnická 
- absolvent oboru je vybaven dokonalou znalostí českého znakového jazyka, českého jazyka a komunity neslyšících 
Jaké jsou požadavky k přijímacím zkouškám? 
- středoškolské vzdělání ukončené maturitou 
- písemný test: orientace v problematice komunity neslyšících a operativní dovednosti v češtině 
- ústní pohovor: zájem o obor, seznam prostudované popularizační a odborné literatury, orientace v základních 

otázkách hluchoty (tlumočník je přítomen) 
Jak vypadají přípravné kurzy na přijímací zkoušky? 
- probíhají každou druhou sobotu v těchto termínech: 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5. 2006 
- od 10.00 do 16.00 hodin v budově Filozofické fakulty v Praze, náměstí J. Palacha 2 (spojení: zastávka 

Staroměstská – metro A; tramvaj 17, 18; autobus 133) 
- výuka je rozdělena do dvou základních tematických bloků: 

- český jazyk (český jazyk pro neslyšící uchazeče/český jazyk pro slyšící uchazeče) 
- problematika hluchoty, komunita českých neslyšících, jejich jazyk a kultura 
- kurzy jsou vedeny zkušenými slyšícími i neslyšícími lektory (vyučujícími oboru CNES) 
- na všech kurzech jsou přítomni tlumočníci 

Jak se přihlásit? 
- e-mail: kurzycnes@email.cz 
- sms: 608/967 793 (Bc. Petr Vysuček) 
- telefon: 606/826987 (Mgr. Andrea Hudáková) 
- Uveďte prosím své: jméno, datum narození, adresu, e-mail, mobil, stav sluchu (neslyšící, nedoslýchavý, slyšící, 

ohluchlý), preferovaný způsob komunikace (český znakový jazyk, znakovaná čeština, mluvená čeština, psaná čeština 
aj.) 

- přihláška je považována za závaznou po zaplacení kurzovného 1190,- Kč (faktura Vám bude zaslána poštou) 
- uzávěrka přihlášek je 28. února 2006  
Kde najdete bližší informace o oboru CNES a přípravném kurzu? 

- http://ucjtk.ff.cuni.cz/cnes/ 
 
 

VEŘEJNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU 
UNB nabízí sluchově postiženým i ostatním zájemcům veřejný přístup k Internetu. K dispozici je 6 
multimediálních počítačů vybavených pro běžnou práci s PC i prohlížení webových stránek nebo internetovou 
komunikaci (MSN Messenger).  
pondělí 9:30–17  sluchově postižení 20,-/hod. 
úterý  9:30–14:30  ostatní  40,-/hod. 
středa  9:30–17 
čtvrtek 9:30–16 
pátek  9:30–14:30 
 
Inzerce 
 
UNB prodá 10 ks židlí (různých tvarů i barev, dřevěné, většina s polstrováním). 
UNB prodá ledničku, bližší informace u p. Žambocha. 

 

 

 

 

 


