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Vítěz soutěže Photovisual – DEAF.CZ 

 
Své narozeniny oslaví: 
   6. 9. Lištvanová Lada  40 let 
V srpnu narozeniny oslavili: 
8.8.  Sokola Zdeněk  55 let 
18.8. Matoušek Jaroslav 50 let 

Přejeme vše nejlepší! 



 
 
čtvrtek 4. září v 17 hod. 
NOVÝ ZÉLAND 
 
Do UNB přijde Nikola Šimonová, která u 
nás pracovala na mezinárodních 
projektech. Bude nám vyprávět o Novém 
Zélandu – Aotearoa – Země dlouhého 
bílého oblaku: pojďte s námi na hodinu 
cestovat po nádherné ostrovní zemi plné 
zelených kopců, sopek, deštných pralesů, 
bublajících jezírek, hučících vodopádů, 
která je domovem původních obyvatel 
Maorů, ale také tisíců ovcí a vzácných 
nelétavých ptáků kiwi. Uvidíte maorský válečný tanec Haka a dozvíte se, 
jak Maoři tradičně připravovali své jídlo. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 

 
čtvrtek 11. září v 17 hod. 
ZDRAVÁ VÝŽIVA: POZDNÍ LÉTO – ENERGIE POTRAVIN 
 
Do UNB za námi opět přijde paní Iveta Partyková z poradenské služby 
pro alternativní medicínu. Tentokrát nás seznámí se zdravou výživou, 
která je vhodná v období pozdního léta. Opět přinese ukázky těchto 
výrobků. Bude pokračovat ve vysvětlováni tabulky zdravé výživy, kterou 
Vám minule rozdala. Nezapomeňte si tuto tabulku vzít sebou. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 
 
 
 
 



čtvrtek 18. září v 17 hod. 
PODKARPATSKÁ RUS  

 
Vlajka Podkarpatské Rusi a dnešní Zakarpatské oblasti          
 

Přijďte do UNB na přednášku o Podkarpatské Rusi. Pan 
Ing. Libor Chytílek bude vyprávět o životě, historii a dalších 
zajímavostech této země. Vyprávění doplní fotografiemi. Odpoví na 
všechny Vaše dotazy. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 

 
čtvrtek 25. září v 17 hod. 
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE NESLYŠÍCÍCH 
 
Srdečně Vás zveme do UNB na oslavu Mezinárodního dne Neslyšících. 
Občerstvení zajištěno. Luboš Hykl si pro Vás připraví zábavnou hru 
„VIDEOSTOP“.  Daniela Pořízková si připraví další veselé soutěže a hry.  
 
 
 
Letecký den – TUŘANY 
Kdy:   v sobotu 6. září 2008  
Sraz:  zastávka trolejbusu č. 
31,33,76 v 10:00 
Bližší informace u pana Žambocha. 
 

 

Zájezd do Polska – Osvětimi – Solné doly 
Připravuje UN Olomouc.  
Termín:  sobota 6. září 2008 
Odjezd z Olomouce v 7:00, předpokládaný návrat 21:00. 
Podrobnější informace v dalších programech UNB.  
 
 
 
 
 



 
 

10. výročí založení UNB 
KDY: 11. října 2008 v hotelu Kozák 
v Brně v Žabovřeskách 

Součástí programu bude 
vystoupení neslyšících umělců a také 
barmanská show. 

Více informací v přiloženém letáku nebo na www.neslysici.net nebo 
přímo v UNB.  
Předprodej vstupenek v UNB nebo u Luboše Hykla, 
lubomir.hykl@seznam.cz, mobil: 777 139312 (SMS). 
 

 
 
POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
MOBIL: 725 605 215 
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 18 – 19h 
 

Do kanceláře UNB můžete volat či posílat SMS na telefonní číslo: 
725 605 216 

Drahuše Szymusiková – tlumočnické služby – kontakt: 725 605 215 
 

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. 
 


