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PROGRAM    
ŘÍJEN 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 
13. 10.  Salátová Klementa 75 let 
19. 10.  Malinková Andrea 35 let 
 

Přejeme vše nejlepší! 



 
čtvrtek 4. října v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA S KNIŽNÍM PŘEDSTAVENÍM 
 
Přijďte do UNB na kulturní miniakci. Studenti VDN Vám předvedou svá 
knižní představení. Pokračovat bude volná beseda, při které si můžete 
popovídat s přáteli. 
 
 
čtvrtek 11. října v 17 hod. 
ŽENA V MENOPAUZE 
 

Tento čtvrtek zveme hlavně starší ženy na přednášku žena 
v přechodu (menopauza). Gynekoložka MuDr. Přívarová 
přijde do UNB a poradí ženám, co mají dělat v tomto období, 
jaké jsou příznaky menopauzy a jak předcházet případným 
komplikacím. 

 
 
čtvrtek 18. října v 17 hod. 
JAK POSÍLIT SEBEVĚDOMÍ 
 
Tato přednáška je přesunuta z měsíce září, kdy se nemohla 
uskutečnit. 
 
Do UNB přijde Hana Dobešová s touto zajímavou 
přednáškou. Zajímá Vás, co můžete udělat pro posílení 
svého sebevědomí a duševní pohody? Máte dobrý kontakt 
sami se sebou a svým tělem? Přijďte si popovídat o tom, 
co vše pro sebe můžete udělat. 
 
 
 
 
 



čtvrtek 25. října v 17 hod. 
 
ZLOMENÁ KŘÍDLA 
 
Do UNB opět přijde Luboš 
Brandýský se zajímavou přednáškou 
o nejznámějších československých 
letcích, kteří padli ve 2.světové 
válce. Dozvíte se i několik informací 
o stihači Františku Peřinovi, který 
zemřel na jaře tohoto roku.   
 
 
 
VEŘEJNÝ INTERNET PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
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. 
 

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. 

 
SPOLEČENSKÁ PORADNA NESLYŠÍCÍCH 

V případně zájmu si domluvte schůzku s Hankou Dobešovou – kontaktujte 
přímo UNB nebo e-mailem na: Hana.Dobesova@cmjn.cz 
 

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 



Opět je tu výhodná nabídka: 
 

SOLNÉ JESKYNĚ 
 

Kdy:   ve středu 24.10. 2007  
  v 19 hodin 
Sraz:  v 18:30 v UNB 
Cena:  běžná cena ZTP: 120 Kč 
pro členy UNB zvýhodněná cena 50 Kč (UNB přispěje členům UNB 70 Kč) 
 
POZOR!!!!  Max. 10 lidí. Kdo má zájem prosím přihlašte se v UNB. 
 
 
 

Pozor !!!! pozor!!!! Pozor !!!! pozor!!!! Pozor !!!! pozor!!! 
 
 

 
Od října začínají v UNB 

 

POČÍTAČOVÉ KURZY 
 

Přihlášky a více informací o obsahu a o termínech konaní  
budou na www.neslysici.net nebo se přijďte zeptat osobně  

do UNB, nebo telefonicky nebo faxem. 
 

 
 
 

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

 


