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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    
ZÁŘÍ 2006 

 

 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 

2. září  Prajsová Monika  - 40 let 
 

Přejeme vše nejlepší!!! 



 
čtvrtek 7. září v 17 hod.  
NEBEZPEČÍ JEDOVATÝCH HUB 
 
Opět k nám do stacionáře UNB přijde paní 
Bedřiška Zítková. Bude nám přednášet o 
nebezpečí požití jedovatých hub. Dozvíte se 
jaké jsou první projevy otravy houbami a 
poradí co v takové situaci dělat. Dále nám řekne o nebezpečí špatného 
skladování jedlých hub. 
Tlumočí: D. Szymusiková 
 
Zdravotnická poradna p. Zítkové – pokud si chcete nechat změřit krevní 
tlak, přijďte do UNB již v 16:30 
 
 
čtvrtek 14. září v 17 hod.  
ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA 
 

Od měsíce září bude ve stacionáři UNB otevřena „Psychologická 
poradna“. Rádi bychom Vás pozvali na úvodní seznámení s Hanou 
Dobešovou, která bude toto poradenství zajišťovat. Dozvíte se, 
jaké služby Vám budou v této poradně poskytovány. Můžete si 
připravit dotazy a vaše požadavky na fungování psychologické 
poradny. 

Tlumočí: R. Kulichová 
 
čtvrtek 21. září v 17 hod.  
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
 
Srdečně Vás zveme do stacionáře UNB na přátelské 
setkání u příležitosti Mezinárodního dne neslyšících. 
Pod vedením Daniely Pořízkové a jejího týmu si můžete 
zasoutěžit, ověřit své znalosti v zábavném kvízu. 
Připraveno je také malé občerstvení. 
 



Srdečně Vás zveme na: 
 

Turistický výlet „NOVÝ 
HRAD“ 

Dne 16.9. 2006 
 

Hlubokými Svitavskými lesy do Adamova 
 

Sraz: hlavní nádraží u hlavního vchodu 
 v 8h (odjezd vlakem v 8:32) 

Trasa: 9 km 
Cílem výletu je Nový hrad u Adamova, kde se koná 

Tradiční podzimní jarmark 
s občerstvením a zábavným programem. 

Účastníci  tohoto turistického výletu obdrží diplom. 
Odjezdy z Adamova do Brna:  
13:42 (v Brně v 14:02), 14:42 (15:02), 15:42 (16:02), 16:42 (17:02), 17:42 
(18:02), 18:42 (19:02), 19:42 (20:00), 21:42 (22:02). 
Podrobnější informace: p. Lenka Juřicová 
 
 
Informace: 
 

Česká pojišťovna nabízí uživatelům sluchadel a dalších pomůcek: 

KOMERČNÍ POJIŠTĚNÍ VAŠÍ ZDRAVOTNICKÉ 
POMŮCKY 

RNDr. Květa Křížová – 603 283 755, e-mail: kvkrizova@servis.cpoj.cz 
Průmyslová agentura České pojišťovny, Molákova 11, Praha 8 

Tel: 224 555 539 (-541), Fax: 224 555 523 
 
 
Od 25.9. 2006 začínají v UNB kurzy znakové řeči. Bližší informace na 
www.kurzznakovereci.cz 



 

 

Tlumočení do znakové řeči 
Po prázdninách je vám opět v pravidelném čase k dispozici paní Drahuše 
Szymusiková. V uvedených hodinách se můžete přijít domluvit, kdy budete 
potřebovat zajistit tlumočení do znakové řeči. Ve stacionáři UNB ji 
zastihnete vždy:  Středa  9–10 hod 
    Čtvrtek  15–17 hod 
 

Upozornění: 
V rámci projektu Equal – Pro plný život začala od srpna 

2006 fungovat „On-line linka znakového překladu“ na obvodním 
oddělení Policie ČR Brno-město, na Běhounské ulici.  

V případě nutnosti se můžete obrátit přímo na toto oddělení Policie 
ČR, kde máte možnost využít tlumočnickou službu přes internet. Toto 
policejní oddělení se pomocí webové kamery a zvukového zařízení 
prostřednictvím internetu propojí s Centrem znakových tlumočníků při 
Sport centru neslyšících v Ostravě. Během ověřovacího provozu je tato 
služba k dispozici v pracovní dny 8 – 16hod. 
    
 

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 
 

 
Projekt „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených“ je spolufinancován 

 Evropskou Unií z programu SROP 

 


