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Své narozeniny oslaví: 
14. 1. Sedláčková Matylda  55 let 

 
Přejeme vše nejlepší!!! 



čtvrtek 4.ledna v 17 hod.  
 
NOVÝ ZÁKON O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 
Od 1.1. 2007 začíná platit nový zákon o sociálních službách. Z tohoto 
zákona vyplývá, že tlumočnické služby pro neslyšící budou poskytovány 
zdarma. Abychom řádně tento zákon dodržovali a tlumočení Vám mohli 
poskytovat zdarma, navrhujeme uzavřít smlouvu o poskytování 
tlumočnické služby, jak vyžaduje zákon. 
Uzavírat smlouvy a odpovídat na Vaše dotazy bude Alena Kratochvílová a 
Svatopluk Žamboch. 
Pokud se Vám tento termín nehodí, můžete uzavřít smlouvy v UNB kdykoliv 
v provozní době (pondělí – čtvrtek 9:00- 17:00, pátek 9:00 – 15:00). 
 
čtvrtek 11. ledna v 17 hod.  
 
JAK NA PRÁCI 
 

Hledáte Vy nebo Vaši známí práci? Ztratili jste 
zaměstnání nebo uvažujete o změně? Přijďte se 
podívat, jak napsat životopis, jak oslovit 
zaměstnavatele a kde všude můžete najít pracovní 
příležitosti, nebo se jen tak podělit o své zkušenosti 
a pracovní radosti i starosti. Těší se na Vás Hanka 
Dobešová. 
 
 
čtvrtek 18. ledna v 17 hod.  
 
CVIČENÍ NA MALÉM MÍČI - OVERBALLU 
 

Do UNB opět přijde fyzioterapeutka Milada Loubová, 
která nám ukáže a vysvětlí, jak cvičit na malém míči. 
Pokud máte zájem přineste si pohodlné oblečení na 
cvičení a overball, a můžete se aktivně zúčastnit cvičení. 
Nebo se přijďte pouze podívat. 



čtvrtek 25. ledna v 17 hod.  
 
ELEARNING- ELIŠKA 
 
Na přednášce vám ukážeme novou metodu učení 
pomocí počítače a internetu, kterou používají děti 
ze školy v Řečkovicích v rámci projektu sdružení 
Labyrint Brno. Uvidíte ukázky a můžete si 
vyzkoušet některá cvičení. Přednášku povede 
Alexandr Zvonek, hlavní tutor projektu. Svoje 
zkušenosti vám předají také René a Jana 
Ratajští. 
 

Informace: 
NOVOROČNÍ VÝŠLAP NA BABÍ LOM 
Kdy:   1.1. 2007 
Trasa:  5 km – tam  a zpět 
Sraz:  POZOR ZMĚNA:  11:30 
na zastávce autobusu č.43 – Kr. Pole nádraží  (odjezd v 11:41) 
Účastnící dostanou diplom a čeká je překvapení !!!! 
Podrobnější informace – p. ŽAMBOCH 
 

SPOLEČENSKÁ PORADNA  
V roce 2007 bude „Společenská poradna neslyšících“ fungovat 
nepravidelně. V případně zájmu si domluvte schůzku s Hankou Dobešovou 
– kontaktujte přímo UNB nebo e-mailem na: Hana.Dobesova@cmjn.cz 

 
POČÍTAČOVÁ  PORADNA 

Pokud máte nějaký problém se svým počítačem, přijďte se poradit do UNB. 
Pan Karel Kovařík vám ochotně poradí. Termín si domluvte předem. 
VEŘEJNÝ INTERNET: K INTERNETU KÁVA, ČAJ NEBO LIMONÁDA   ZDARMA!!!! 

 
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 
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Zveme Vás na Novoroční diskusi u kulatého stolu 
 3.1.2007 

v klubovně Brněnského spolku neslyšících (SNN), Vodova 35, Brno Královo Pole 

v 17 hodin 
 
Navazujeme na pracovní setkání  o prioritách pro sluchově postižené pro město Brno 
pořádané Magistrátem města Brna v rámci komunitního plánování. 
 

Co neslyšící a nedoslýchavý v Brně chtějí ??? 
1. Navrácení majetku DOMOVA neslyšících a zajistit rekonstrukci 
2. Vytvořit program pro Zaměstnávání sluchově postižených (po vyučení, po 
absolvování střední školy, po dosažení věku 50 let 
3. Zajistit informační bezbariérovost ve městě – světelné informační tabule, indukční 
smyčky 
4. Zajistit tlumočnické služby  
5. Zabezpečit půjčovnu kompenzačních pomůcek  
6. Vytvořit univerzální operátorské služby pro SP (UNB) 
7. Zajistit počítačové kurzy pro SP (dotace na vybrané kurzy PC) 
8. Zkvalitnit titulkování (Jihomoravský večerník)   
9. Vybudovat  Muzeum brněnských neslyšících  
 

Jak tyto priority zajistit??? 
Přijďte a řekněte jak si představujete budoucnost v Brně? 

Očekáváme  účast zástupců magistrátu města Brna, JMK pana Paura 
______________________________________________________  

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

 Evropskou Unií z programu SROP 

 


