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Své narozeniny oslaví: 
 
2. 7.  Žamboch Svatopluk  70 let 
10. 7.  Kounický Jindřich  65 let 
23. 7.  Jadrný Jaroslav  65 let 
10. 8.  Vaněk Jan    45 let 
 

Přejeme vše nejlepší! 



PŘÁTELSKÉ  LETNÍ BESEDY 
 

čtvrtek 19. července v 17 hod. 
čtvrtek 23. srpna v 17 hod. 
 
Přijďte se pobavit se svými přáteli do stacionáře UNB, podělit se 
s ostatními o své prázdninové zážitky a odpočinout si od letního horka a 
každodenního shonu. Čekat Vás bude příjemné občerstvení, možnost 
sledování televize nebo filmu na plasmové televizi nebo některý 
z počítačů připojených k Internetu.  
 
 
Co je předmětem činnosti Unie neslyšících BRNO 

o usilujeme o vrácení bývalého majetku Svazu Invalidů(nyní SNN) 
do správy brněnských neslyšících , kteří si budovu postavili ze 
sbírek v r.1925, 

o tlumočnické a sociální služby pro neslyšící 

o osobní asistence tlumočení do znakové řeči a artikulační 
tlumočení 

o vyhledávání pracovních míst pro neslyšící 

o vzdělávací program pro sluchově postižené, kurzy práce na PC 

o telekomunikační poradenství pro sluchově postižené 

o přehled o prodeji, půjčování kompenzačních a komunikačních 
pomůcek pro sluchově postižené dle vyhlášky MPSV ČR č.180/90 
Sb A 206/95 Sb. 

o školení pro pracovníky sociálních referátů z regionu 

o trvalá výstava kompenzačních a komunikačních pomůcek pro 
sluchově postižené v ČR 



o kurzy znakové řeči pro začátečníky a pokročilé; příhláška a bližší 
info... 

o připravili jsme také multimediální CD-ROM; můžete si ho buď 
přímo objednat nebo o něm získat podrobné informace na 
www.kurzznakovereci.cz 

o volnočasové aktivity, pobytové akce 

o naše organizace byla iniciátorem a nyní je patronem telefonního 
operátora pro neslyšící TELEFÓNICA O2  

 

Rekvalifikační kurzy znakového jazyka 
Výuka probíhá 1 hodinu týdně na Unii neslyšících Brno, Palackého tř. 120 (1.patro), 
v Brně-Králově Poli. Kurzy probíhají od září do června, mají akreditaci MŠMT a 
vedou je odborní lektoři, kteří mají bohaté zkušenosti. Účastníkům budou poskytnuty 
materiály pro výuku. Zápisné do kurzu je 1.200,-Kč na pololetí. Platba složenkou 
před zahájením kurzu.  
Termíny výuky:  

den hodina pokročilost zahájení 
pondělí 17:00 - 18:00 začátečníci 24.9.2007 
pondělí 18:30 - 19:30 začátečníci 24.9.2007 
úterý 18:30 - 19:30 pokročilí 25.9.2007 
úterý 18:30 - 19:30 pokročilí II. 25.9.2007 
středa 17:00 – 18:00 začátečníci 26.9.2007 
středa 18:30 - 19:30 začátečníci 26.9.2007 

Předběžnou přihlášku najdete na www.kurzznakovereci.cz 
 
 

VEŘEJNÝ INTERNET PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
 
V období prázdnin    pondělí-pátek 10-15 
Sluchově postižení 20,-/hod., ostatní 40,-/hod. 
 
 

SPOLEČENSKÁ PORADNA NESLYŠÍCÍCH 
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. 
Počítačovou poradnu bude zajišťovat Lubomír Hykl. Termín si domluvte 
předem na mail.adrese: lubomir.hykl@seznam.cz nebo nechte vzkaz v UNB. 
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 v době prázdnin 
zastihnete:  čtvrtek 19. července od 17 hod. 
   čtvrtek 23. srpna od 17 hod. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

UNB přeje všem krásné prázdniny, léto 
plné pohody a sluníčka!!! 

 
Připravujeme: 

Na podzim 2007 se v divadle Barka bude konat  
Křest Kurzu znakové řeči na CD Romu č.4. 

 
 

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

 


