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PROGRAM    
ČERVENEC–SRPEN 2006 

 
 
 
 
Pravidelná čtvrteční setkání: 
čtvrtek 13. července v 17 hod. – Přátelská beseda 
čtvrtek 3. srpna v 17 hod. - Přátelská beseda 
čtvrtek 24. srpna v 17 hod. - Přátelská beseda 
 
V období letních prázdnin své narozeniny oslaví: 

9. srpna Dagmar Sokolová – 50 let    Přejeme vše nejlepší!!! 
 



Pravidelná čtvrteční setkání 
budou věnována přátelským besedám 
 
čtvrtek 13. července v 17 hod. 
čtvrtek 3. srpna v 17 hod. 
čtvrtek 24. srpna v 17 hod. 
 
Přijďte se pobavit se svými přáteli do stacionáře UNB, podělit se 
s ostatními o své prázdninové zážitky a odpočinout si od letního horka a 
každodenního shonu. Čekat vás bude příjemné občerstvení, možnost 
sledování televize nebo filmu na plazmové televizi nebo některý 
z počítačů připojených k Internetu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na školní rok 2006/2007 Unie neslyšících Brno připravuje: 

Počítačové kurzy pro neslyšící 
 

Základy práce na PC 
Internet a nové možnosti komunikace 
Základy používání kancelářských programů 
Základy tvorby webových stránek 
Základy počítačové grafiky a digitální fotografie 
Digitální fotografie, digitální video a jejich zpracování 
Údržba počítače (zálohování, antivirová ochrana atd.) 
 
Budou se konat pravidelně v měsíčních cyklech ve dnech: 
   Úterý 16–18 
   Pátek 16–18 
V případě zájmu (i předběžného) kontaktujte UNB na výše uvedených číslech. 
Kurzovné - členové UNB 400,-, nečlenové 600,-.  
  

Kurzy znakové řeči 
Od září 2006 budou v UNB opět probíhat kurzy znakové řeči, a to 
v termínech: 

pondělí  17-18, 18.30-19.30,  
úterý  18.30-19.30 
středa  17-18, 18.30-19.30 

Více na www.kurzznakovereci.cz včetně on-line přihlášky. 
 

Veřejný Internet pro sluchově postižené 
V období prázdnin  

pondělí-pátek 10-15 
ověřte a domluvte si ale prosím předem termín své návštěvy!!  
Sluchově postižení 20,-/hod., ostatní 40,-/hod. 
 
 
  



Činnost střediska a projekt „Víceúčelové středisko pro multimediální 
vzdělávání sluchově postižených“ je spolufinancováno Evropskou unií 

z programu SROP – www.strukturalni-fondy.cz. 

UNB nabízí svým členům 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... 
 
 
Tlumočení – v UNB zajišťuje tlumočení do znak. řeči paní Drahuše 
Szymusiková. V uvedených hodinách se můžete přijít domluvit, kdy budete 
potřebovat zajistit tlumočení. V době letních prázdnin ji ve stacionáři UNB 
zastihnete: 
  Středa  19. července 9–11 hod 
 Čtvrtek  3. srpna 17–18 hod 
   24. srpna 17–18 hod 
    

Pozor – důležité upozornění: 
7.–18. srpna 2006 bude stacionář UNB uzavřen z důvodu 
dovolené pracovníků UNB. Děkujeme za pochopení. 
  

 

UNB přeje všem krásné prázdniny, léto 
plné pohody a sluníčka!!! 

 
 
  
 
 
 
 

  


