
 

 
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    
ŘÍJEN 2006 

 

 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 27. října  Jadrná Marie - 60 let 

 
Přejeme vše nejlepší!!! 



čtvrtek 5. října v 17 hod.  
 
VÝTVARNÁ DÍLNA - KURZ 
TENERIFE  
 
Do UNB přijde Michaela Maiselová. 
Dozvíte se, něco o ručně šité krajce, 
přesněji o tenerifě a budete si moci 
vyzkoušet její výrobu. Jediné co 
budete potřebovat, je velká jehla, perlovka (druh nitě) ve vaší oblíbené 
barvě, tužka a nezapomeňte si s sebou vzít také svou vlastní 
představivost. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 12. října v 17 hod.  
MAROKO 

 
Přijďte do UNB poslechnout si vyprávění o tajuplné 
zemi – Maroko. O své zážitky se s námi podělí 
cestovatelé – Lubomír Hykl, Daniela Pořízková a 
Marie Basovníková. Těšit se můžete na spoustu 
zajímavých fotek. 
 
 

 
čtvrtek 19. října v 17 hod.  
LÉKY, VITAMÍNY, POTRAVINOVÉ 
DOPLŇKY 
Tuto zajímavou přednášku si pro Vás 
připravila Dr. Renata Vítkovičová. Pokud 
máte dotazy z oblasti léků a lékárnictví 
p. Vítkovičová Vám je ráda zodpoví. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 
 



čtvrtek 26. října v 17 hod.  
JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE 
 
Paní Veronika Broulíková a Hana Dobešová Vás zvou na setkání v UNB, 
kde Vám poradí, jak zvládat náročné  životní situace, jak se prosadit a 
obhájit si svá práva. Vyzkoušíme si zahrát různé situace a povíme si o 
tom, co to je asertivita a kde všude ji můžeme využít. 
Tlumočí: Radka Kulichová  
 
 

SPOLEČENSKÁ PORADNA NESLYŠÍCÍCH 
Přijďte se poradit či popovídat, svěřit se se svými každodenními 

starostmi. Hana Dobešová je tu pro Vás vždy ve čtvrtek 14:00 – 16:00. 
 
Informace: 
Sportovní odpoledne ředitele s policisty a zaměstnanci Policie 

ČR Městského ředitelství Brno 
Tlumočení do znakové řeči zajištěno. 
Kdy: 4. října 2006 od 16 hodin 
Kde: areál Brno – Řečkovice na ul. Renčova 
Tato akce je spojená s otevřením nově vybudovaného fotbalového hřiště 
pro policisty a zaměstnance PČR Městského ředitelství Brno. Součástí 
programu bude slavnostní „výkop“mezi celky fotbalistů z řad policistů a 
1.FC Brno. 
Jste srdečně zváni na tuto sportovní a společenskou akci. 
 

Tlumočení do znakové řeči 
Tlumočení do znakové řeči zajišťuje 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 
 

 Ceník tarifu pro neslyšící 
Měsíční paušál s DPH 116, -Kč včetně nového mobilního telefonu od 1,- Kč dle 

vašeho výběru. A navíc – měsíc 200 SMS zdarma. 
Neslyšící CZ, Vratislavova 12/28, Praha 2 – Vyšehrad, 128 00 

Podrobnější informace v UNB – p. Poláček 



 

 

 
BOWLING – České Amatérské Ligy – ABL 

7. ročník 2006 podzim – region Jižní Morava 
17. října v 18 hod. 

Bowling Cihelna Brno – Královo Pole 
 
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 9:00–17:00    sluchově postižení 20,-/hod. 
úterý  9:00–16:00    ostatní  40,-/hod. 
středa  9:00–17:00 
čtvrtek 9:00–17:00 

 pátek  9:00–16:00  
! ! !  POZOR ZMĚNA – ROZŠÍŘENÍ DOBY PŘÍSTUPU K INTERNETU ! ! !  
 

 
PŘIPRAVUJEME: 

• Dne 16.11. se bude konat v UNB VALNÁ HROMADA, začátek v 17hod. 
• Autobusový zájezd do Vídně v Rakousku – listopad – prosinec. 

 
 

Projekt „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených“ je spolufinancován 
 Evropskou Unií z programu SROP 

 


