
 

 
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    
BŘEZEN 2006 

 
 
 
 
 
 

Sledujte novinky k nové Tísňové lince pro neslyšící. 
                       

Narozeniny oslaví: 
 
Pátek 3. března  - Mauer Petr, 40 let 
Středa 8. března  - Zítková Pavla, 25 let 
Neděle 12. března  - Kounická Marie, 50 let 
 
Blahopřejeme! 



 
 
POZOR, JIŽ PRVNÍ BŘEZNOVÝ ČTVRTEK: 
  
čtvrtek 2. března 2006 v 17 hod. 

TÍSŇOVÁ LINKA PRO NESLYŠÍCÍ OBČANY 
 

 

Do stacionáře UNB přijde por.Mgr. Soňa 
Svobodová z Městského ředitelství Policie ČR 
Brno, která nás bude informovat o nové tísňové 
lince pro neslyšící prostřednictvím SMS. 
Vysvětlí nám, jak se neslyšící mohou 
zaregistrovat, jak vyplnit žádost o registraci a 
samozřejmě zodpoví všechny Vaše dotazy 
týkající se tohoto tématu.  

 

 
čtvrtek 9. března 2006 od 17 hod. 
 

 Historie divadla neslyšících 
 
Do stacionáře UNB přijdou p. Kaj Kostelník 
společně s tlumočníkem do znakové řeči 
p. Václavem Gottwaldem se zajímavou 
přednáškou o historii a počátcích divadla 
neslyšících.  
 

 
 
čtvrtek  16. března 2006 od 17 hod. 

Cviky proti bolestem zad 
 
Opět nás navštíví studentka fyzioterapie Pavla 
Koňaříková. Tentokrát nám přijde prakticky 
předvést cviky proti bolestem zad. Poradí Vám 
jakým způsobem si doma můžete jednoduše 
zacvičit. Některá cvičení si sami budete moci 
vyzkoušet pod odborným dohledem (např. cviky 
v sedě na židli). 
 



čtvrtek  23. března 2006 od 17 hod. 

 
KNIŽNÍ PŘEDSTAVENÍ 
 

Minulý měsíc došlo k změně účinkujích knižních 
představení. Viděli jste pohádku O Smolíčkovi a O 
perníkové chaloupce – Robert Milič a Štefan 
Baláž. Tento čtvrtek Vás srdečně zveme na knižní 
představení O Popelce a O třech prasátkách. 
Vystoupí studenti Výchovné dramatiky Neslyšících 
JAMU v Brně – Eva Jamborová a Jana 
Smolíková. 

 
 
čtvrtek  30. března 2006 od 17 hod. 

BESEDA „ZÁSADY SPRÁVNÉ KOMUNIKACE SE 
SLUCHOVĚ POSTIŽENÝMI“ 
 
Tato přednáška bude věnována spolupráci na projektu EQUAL. V rámci 
tohoto projektu má také vzniknout produkt, který bude veřejnost 
informovat o správných zásadách při komunikaci s neslyšícím člověkem. 
Sestavení podkladů pro tento produkt má na starosti Petra Pelikánová, 
která s vámi přijde o této problematice diskutovat. Určitě přijďte, sdělit 
nám své zkušenosti a nápady. 
 
Fotografie z jednání na Policii ČR o Tísňové lince pro neslyšící: 
 

  



 

  
 
Další informace a zajímavosti: 
 

1. výročí úmrtí 
23. března 2005 zemřel tlumočník do znakové řeči – Vladimír Šváb. 
 

Členské příspěvky 
Prosíme členy, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek, aby jej zaplatili do konce 
měsíce dubna. 

Pracující    160 Kč 
Studenti, důchodci  120 Kč 

 

Dne 14. 3. 2006 můžete na ČT1… 
…v pořadu Pošta pro tebe sledovat setkání s Janou Horeckou, sluchově postiženou 
divačkou z Brna-venkova. 
 

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 

 
 

Činnost střediska je podporována ze strukturálních fondů EU: 
www.strukturalni-fondy.cz 


