
 

 
Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících 

„Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí“ 
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    
ČERVEN 2007 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 
17. 6.  Gavelčíková Vlasta  50 let 
 

Přejeme vše nejlepší!!! 
 
 



Připravujeme: 
Na podzim 2007 se v divadle Barka bude konat  

Křest Kurzu znakové řeči na CD Romu č.4. 
 
čtvrtek 7.června v 17 hod.  
DEN DĚTÍ - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 
 
Přijďte se pobavit, zahrát si spoustu zajímavých her. Zábavné odpoledne 
si pro Vás připraví Blanka a Iva Holubářovi, Nikola a Silvie Walterovi. 
 
čtvrtek 14. června v 17 hod.  
SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ - ALHESTIA 
 

Do UNB přijde ing. Stanislav Sedlák  a představí 
nám systém Alhestia - je určen pro podporu osob 
s částečnou nebo úplnou ztrátou sluchu 
v běžném denním životě a pro starší osoby. Tento 
systém upozorňuje na všechny běžné události 
v domácnosti. Hodinkový pager upozorní graficky 
a vibrací na událost. Tento systém nepřetržitě 
hlídá domov, v nepřítomnosti podává SMS 
zprávu. Při bezvědomí uživatele automaticky 
posílá tíseň “Doktor”.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 21. června v 17 hod.  
VALNÁ HROMADA 
  
Program: 

- volba výboru 
- informace o hospodaření UNB v roce 2006 
- informace o činnostech UNB v roce 2006 
- bude se rozdávat výroční zpráva za rok 2005 

Malé občerstvení zajištěno. 
 
 



čtvrtek 28. června  
PRÁCE KRIMINALISTICKÝCH 
TECHNIKŮ  MĚSTSKÉHO ŘEDITELSTVÍ PČR BRNO 
 
Tento čtvrtek se uskuteční exkurze na pracoviště OKT (Oddělení 
kriminalistické techniky) na ulici Příční 31, Brno. Provázet Vás budou 
nprap. Mgr. Jana Žampachová (preventivně informační skupina) npor. 
Jiří Šmákal (vedoucí odd. kriminál. Tech.). Kriminalistický technik 
předvede několik pracovních technik – např. snímání daktyloskopických 
otisků, atd. Poví něco o své práce a případech, se kterými se již setkal, a 
rád zodpoví i případné dotazy. 
Tlumočí: Ivan Poláček 
SRAZ:  v 16:40 na Malinovského náměstí před Mahenovým divadlem 
 Jelikož potřebujeme znát přesný počet účastníků na tuto exkurzi, 
proto: kdo má zájem zúčastnit se této zajímavé exkurze, 
přihlašte se v UNB do 21.6. 2007. 
 
BOWLING – 24.4. 2007     Cihelna – Kr.Pole 
UNB TŘI SOBI PARMAGIANI 

„B“ 
MIX TEAM 
DEPEC „B“ 

THERMITI VANĚK RECKLES 

SOKOLA BOB 
 

146:193  85:158 118:114  138:114 

LIŠTVÁNOVÁ 
LADA 

162:181   83:179 112:201  

LIŠTVÁNOVÁ 
PETRA 

171:198 147:120  128:141 114:172 92:129 

LEDNICKÝ 
ROMAN 

 143:136 154:144  101:179  

JURKA PAVEL 
 

 122:145 134:102   128:107 

skóre 495:572 420:401 372:412 345:434 343:560 366:350 
body 0 2 0 0 0 0 

UNB skončila na 10. místě  -  14 bodů. 
 
Informace: 
Organizace Neslyšící CZ spolupracuje s firmou T-Mobile Czech Republic, 
a.s. Pokud máte zájem o více informací o výhodných tarifech a 
zvýhodněných cenách mobilních telefonů, můžete se obrátit na Roberta 
Pilaře, email: pilar.robert@gmail.com 
 



LETNÍ TÁBOR – KAŽDÝM SMYSLEM ZA NESMYSLEM 
14.7.-28.7. 2007 

Pobyt pro děti a mládež se sluchovým postižením a komunikačními obtížemi 
Pořádá:  ČMJN Brno ve spolupráci s Ambulancí klinické logopedie Přerov a Sdružením 

sluchově postižených KROUŽEK Přerov 
Místo: Osada Švagrov nedaleko obce Vernířovice v CHKO Jeseníky 
Ubytování v budově s bezbariérovým přístupem a chatkách, stravování 5x denně. 
Co nás čeká: poznatky z biologie, botaniky, seznámení se s přírodními ději, jevy a 

zákonitostmi – smysly člověka a živočichů, příroda kolem nás, výtvarné techniky 
Cena:  3 700.-Kč pro sluchově postižené (3980,- Kč pro slyšící děti) 
Kontakt:  Hana Kudličková – hlavní vedoucí – 775 620 229 
Paeddr. Et Bc.Eva Stryková – programová vedoucí – 581 202 520, Email: evastrykova@volny.cz 
 
  LETNÍ DĚTSKÝ  SPORTOVNÍ TÁBOR 
    7.8. - 17.8.2007 

pro 30 dětí od 10-16 let se sluchovým postižením 
Pořádá:  Oblastní unie neslyšících Olomouc, Jungmannova 25, 772 00  
Místo:  hotel Rusava, obec Rusava – Hostýnské vrchy 

Ubytování v bungalovech(celkem cca 60lůžek), stravování 5 x denně v hotelu.K areálu patří 
vlastní parkoviště a hřiště,100 m od areálu koupaliště se solárním ohřevem. Doprava: 
autobusem od OUN Olomouc tam i zpět. 

Cena:   2500,- Kč  zaplatit do 1.6. 2007 
 Náplň programu sportovního tábora: Cykloturistika (výlety po okolí), pohybové a 
sportovní hry, soutěže v tábornických znalostech a dovednostech, orientace v přírodě, 
táboráky, koupání v bazénu,  výtvarné činnosti – arteterapie. Dále se také zaměřujeme na 
obohacení slovní zásoby a řečový projev. 
 Po obdržení Vaší přihlášky a zaplacení pošleme potřebné formuláře k vyplnění   
(doporučení lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti, aj.)   
Kontakt: Mgr. Svatava Panská – hlavní vedoucí, tel: 585636361, 777 124 036, fax: 
585 432 864,E-mail: panska@ftknw.upol.cz Nebo přímo OUN Olomouc: tel: 585 225 597, 
777 959 722 fax: 585 207 529, e-mail: ouneslysicich.ol@iol.cz,      oun.ol@centrum.cz 
 
Bližší informace o letních táborech se dozvíte v UNB. 
 

NOC SNŮ ANEB VEČER PLNÝ ZÁŽITKŮ V ZOO BRNO 
1. 6. 2007, 18 -22 hodin 

Mezinárodní akce pro chronicky nemocné a postižené děti. Pro děti je 
připraven bohatý program.  

Pokud máte zájem, přihlašte se v UNB. 
Projekt „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání sluchově postižených“ je spolufinancován 

 Evropskou Unií z programu SROP 

 


