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PROGRAM    
KVĚTEN 2007 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 
6. 5.  Erbanová Eva  30 let 
 

Přejeme vše nejlepší!!! 
 
 



 
čtvrtek 3.května v 17 hod.  
VOLNÁ BESEDA 
 

     
 
Přijďte první květnový čtvrtek do UNB na setkání s přáteli. Opět bude 
otevřen bufet, kde si můžete zakoupit  jídlo i pití. 
Lenka Juřicová bude rozdávat diplomy za turistiku a dostanete malou 
odměnu. 
 
 
čtvrtek 10. května v 17 hod.  
 
SEXISMUS V REKLAMĚ 
 

O tomto tématu nám přijde do UNB vyprávět Mgr. Blanka 
Urbánková. Reklama ovlivňuje naše rozhodování při 
nakupování, proto je dobré vědět, jaký má reklama vliv na 
naše životní postoje a očekávání. V reklamě je žena často 
představována jen jako sexuální objekt nebo jako 
hospodyňka, kterou na celém světě nejvíc zajímají jen 
čistá trička. Přednášku o „typech žen“ v reklamě 
doprovodí scénkami Radka Kulichová, Daniela Pořízková. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
 

 
čtvrtek 17. května v 17 hod.  
JAK SI ZALOŽIT ÚČET 
  

Do UNB přijde paní Anna Veličková z České spořitelny. 
Dozvíte se spoustu zajímavých informací, jak si založit a 
vést účet, a další důležité a zajímavé informace z této 
oblasti. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 



 
 
čtvrtek 24. května v 17 hod.  
VOLNĚ PRODEJNÉ LÉKY 
 
Do UNB přijde opět Dr. Renata Vítkovičová. Její 
přednáška bude obsahovat informace o lécích, které 
si můžete volně koupit v lékarně, hlavně o lécích proti 
nachlazení a onemocnění trávícího ústrojí. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 
čtvrtek 31. května v 17 hod.  
JAK NA STRES 
 

Stres je dnes běžnou součástí života. Každý 
člověk se někdy cítí být ve stresu. Chcete se 
pomocí jednoduchého testu dozvědět, jak 
působí stres na vás? Jak se stres projevuje na 
vašem těle a psychice? A také jak se můžete 
bránit jeho negativnímu vlivu? Čeká vás spousta 
informací a tipů „Jak na stres“. Těšit se na vás 
bude Hana Dobešová. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
 
Informace: 
SPOLEČENSKÁ PORADNA 
Pokud máte nějaký problém nebo potřebujete poradit, kontaktujte Hanu 
Dobešovou, která Vás ráda vyslechne a poradí Vám. 
Hana.Dobesova@cmjn.cz 
 
VEŘEJNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU 
UNB nabízí veřejný přístup k internetu. Můžete využít 6 multimediálních 
počítačů vybavených pro běžnou práci s PC i prohlížení webových stránek 
i chatování. 
Při využití této služby – káva, čaj nebo limonáda ZDARMA. 



 
TLUMOČENÍ DO ZNAKOVÉHO JAZYKA 
Tlumočení do znakového jazyka zajišťuje paní Drahuše Szymusiková. 
V uvedených hodinách se můžete přijít domluvit, kdy budete potřebovat 
zajistit tlumočení: 

Středa   9:00 – 10:00 
Čtvrtek  15:00 – 17:00 

 
 
 
TURISTIKA: 
ZE KŘTIN DO JEDOVNIC 
 
Srdečně Vás zveme na výlet pěknými 
lesy ve střední části Moravského krasu. 
 
Datum:  19.5. 2007 
Sraz:  konečná zastávka tramvaje 
Stará Osada v 7:45  

(odjezd autobusem v 8:16) 
Trasa:  16 km 

Podrobnější informace – Lenka Juřicová 
 

 
 

Dne 21.6. 2007 se uskuteční VALNÁ HROMADA,   
kde se bude volit nový výbor. 

Návrhy na členy výbory  
odevzdávejte v UNB do 20.5. 2007. 

 
 
 

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

 


