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Unie neslyšících Brno děkuje všem svým členům, 

přátelům a sponzorům za přízeň a těšíme se na další 
setkání v novém roce. 



čtvrtek 3. ledna v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA 
 
Přijďte si do UNB popovídat s přáteli v novém roce. Sdělit si zážitky 
z vánočních svátků a oslav Nového roku. 
 
 
 

čtvrtek 10. ledna v 17 hod. 
UMĚLÉ NÁHRADY KLOUBŮ DOLNÍCH KONČETIN  
 

Do UNB přijde Alžběta Blažková – 
fyzioterapeutka z Fakultní nemocnice Bohunice v 
Brně.  Dozvíte se o umělých náhradách kyčelního 
kloubu, proč se přistupuje k této operaci, jaká je 
následná rehabilitace. A dále jaký režim se musí 

dodržovat a jaký je život s umělým kloubem.  
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
 
 

čtvrtek 17. ledna v 17 hod. 
 

IVAN OREL - IDIOTI NA 
PLAVBĚ KOLEM SVĚTA 

PŘEDNÁŠKA, FILM, TOMBOLA 
 

 Máte jedinečnou možnost shlédnout 
velice zajímavou přednášku, do UNB 
přijde pan Ivan Orel.  
"Ten, kdo nerozumí přírodě, jde studovat 
biologii. Ten, kdo nerozumí sám sobě, jde studovat psychologii. A ten, kdo 
nerozumí ničemu, jde na moře." Těmito slovy charakterizuje pětileté 
putování plachetnice Victoria světovými moři jeden z účastníků tohoto 
dobrodružství a autor knihy Idioti na plavbě kolem světa, Ivan Orel. Aby 
to neměli příliš jednoduché, tak si Viktorku, jak Victorii říkali, i sami 
postavili. Bez velkých zkušeností, peněz sponzorů a humbuku médií. I 
proto si občas říkali idioti a nemysleli to jako nadávku.  



 Victoria znamená vítězství. Jejich Viktorka je nemenším vítězstvím 
vytrvalosti a odvahy party lidí osudem náhodně vybraných. Je důkazem 
toho, že když něco skutečně chceme dokázat, tak to i dokážeme. Stačí 
pořádně zatlačit (a neposrat se při tom). 
Tlumočí: Ivan Poláček 
 

 
čtvrtek 24. ledna v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA S PROMÍTÁNÍM FILMU 

     Přijďte do UNB setkat se s přáteli a podívat se na film společně se 
známými.  
         

 
 
 

čtvrtek 31. ledna v 17 hod. 
MT.BLANK – CESTOVANÍ PO 
HORÁCH 

     Srdečně Vás zveme na přednášku 
Luboše Brandýského, který si pro Vás 
připravil povídání o expedici na Mt. Blank.  
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

 
 
 
 
 

 
UNB je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb. na 
tyto sociální služby: 

- tlumočnické služby 
- odborné sociální poradenství 

 
 
 



 
 
 

Od ledna můžete v kanceláři UNB platit členské příspěvky na rok 2008. 
(pracující – 160 Kč, důchodci,studenti, nezaměstnaní,… - 120 Kč) 

 
 
Připravujeme: 
 
POBYTOVÁ AKCE PRO 
SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ  
V ČESKÉM RÁJI 
Max počet  - 20 osob 
Ubtování:  Penzion Bílý dům Libuň ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním 

příslušenstvím a TV – s polopenzí 
Termín:  7. - 11. května 2008 
Doprava:  vlastní 
Předběžná cena: cca 1300 Kč (záleží na výši dotace od MZ, proto bude 
cena ještě upřesněna) 
Kdo má zájem o tento pobyt, můžete se hlásit v UNB. 
 
 

     Své narozeniny oslaví: 
 
   18. 1. Buriánová Irena   50 let 
   25.1. Malinka Jan   40 let 
   27.1. Stojanovičová Saveta  70 let 
   29.1. Panský Kamil   25 let 
   31.1. Jedlička Quirin   55 let 

Přejeme vše nejlepší! 
 

 
 

Činnost UNB podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí , JMK, 
Magistrát města Brna. 



 


