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PROGRAM 
BŘEZEN 2008 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
 
   9. 3. Vyhnálek Libor  40 let 
   20. 3. Hvězda Jan  60 let 
 
Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 6. března v 17 hod. 
 

VERŠE PRO DVĚ RUCE – ELIŠKA VYORÁLKOVÁ 
 

V rámci projektu Equal – Celoživotní vzdělávání neslyšících – Pro plný život 
vzniklo několik motivačních filmů o životě neslyšících. Daniela Pořízková 
se podílela na vzniku jednoho z těchto filmů. Seznámí nás s filmem o 
nelyšící básnířce Elišce Vyorálkové. Povypráví o tom, jak probíhalo 
natáčení a příprava tohoto filmu. Nakonec budete mít možnost se na 
tento film podívat. 
 

 
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 

 

Dne 6. března 18 – 19h  
Do UNB přijde zdravotní setra Bedřiška Zítková, která Vám změří 
krevní tlak. 
 

 
 
 
čtvrtek 13. března v 17 hod. 
 
STÁTNÍ SVÁTKY V ČESKÉ REPUBLICE  
 

Většina lidí ví, že existují státní svátky a 
pokud je svátek v pracovní den, máme volno a 
nejdeme do zaměstnání. Málokdo však ví, 
kolik těch svátků vlastně máme a jak vznikly. 
Máte-li chuť, vydejme se společně po jejich stopách a 
zapátrejme v historii naší vlasti.  Na toto téma přijde do UNB přednášet 
Luboš Brandýský. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
 
 
 



čtvrtek 20. březen v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA 
Přijďte do UNB setkat se s přáteli, 
popovídat si.  
 

 
 
čtvrtek 27. březen v 17 hod. 
 
ZDRAVOTNICKÁ REFORMA 2008 
 

 Do UNB přijde PharmDr. Boris Vítkovič a vysvětlí 
nám, jaké změny nám přinesla zdravotnická reforma. 
Dozvíte se, kdy a kolik se musí platit u lékaře, 
v nemocnici, informace o doplácení na léky 
v lékárnách. Dále se dozvíte o právech a povinnostech 
pacienta, a také o právech a povinnostech lékaře.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 
POBYTOVÁ AKCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ  V ČESKÉM RÁJI 
 
Ubytování:  Penzion Bílý dům Libuň ve 2-4  lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím a TV – s polopenzí 
Termín:  7. - 11. května 2008 
Doprava:  vlastní 
Cena : 1300 Kč 
 
 Přihlášení účastníci dostanou podrobnější informace o 
připravovaném pobytu na začátku dubna. 
 
VEŘEJNÝ INTERNET PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ     ZDARMA 

UNB nabízí veřejný přístup k internetu. Můžete využít 6 
multimediálních počítačů vybavených pro běžnou práci s PC i prohlížení 
webových stránek i chatování. 



POČÍTAČOVÉ KURZY 
Připravujeme počítačové akreditované MŠMT - 
Základy obsluhy osobního počítače pro 
sluchově postižené a neslyšící. Po 
absolvování tohoto kurzu a úspěšném složení 
závěrečné zkoušky získají účastníci certifikát o 
absolvování rekvalifikačního kurzu. 
Lektor: Lubomír Hykl 
 Podrobnější informace získáte v UNB.  
 
 
POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
 
Máte možnost využít tlumočnických služeb v UNB. Pokud 
potřebujete tlumočení, můžete kontaktovat kancelář UNB nebo se 
osobně domluvit s paní Drahuší Szymusikovou – ve dnech: 
Středa 9 – 10 h 
Čtvrtek 15 – 17h 
 
 

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

- tlumočnické služby 
- odborné sociální poradenství 

 

 
 

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

 


