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PROGRAM ŘÍJEN 2008 
 
 

Srdečně Vás zveme na oslavu 10. výročí 
založení UNB dne 11. října 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připraven bohatý program: 
barmanská show, módní přehlídka, tombola,…. 

 
 
Své narozeniny oslaví: 
   6. 10. Čápková Zdeňka  50 let 

Přejeme vše nejlepší! 
 
 



 
 
čtvrtek 2. října v 17 hod. 
VÝBĚRY A POPLATKY 
 
Do UNB opět přijde paní Anna Veličková z České 
spořitelny. Témata o kterých bude mluvit jsou: výběry z bankomatu ČS a 
cizích bank, poplatky za zákazy na platební karty, neoprávněné výběry 
z bankomatů, vkladní knížky a převody peněz, sporožirové účty 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
 

 
čtvrtek 9. října v 17 hod. 
BRÝLE 

 
 
 
 

Petr Novotný neslyšící optik přijde do UNB a bude vyprávět o své práci 
v oboru optika a řekne nám o různých typech brýlí. Pokud potřebujete 
poradit, přijďte se zeptat.  
 
 
čtvrtek 16. října v 17 hod. 
VOLNÁ BESEDA + MĚŘENÍ 
KREVNÍHO TLAKU 

 
Přijďte do UNB popovídat si s přáteli. V 18 
hodin přijde zdravotní setra Bedřiška 
Zítková, která Vám změří krevní tlak a odpoví 
na Vaše otázky. 
 
 
 
 



 

 
 
čtvrtek 23. října v 17 hod. 
JAK ŽÍT SPOLU A NE VEDLE SEBE 

 
Do UNB přijde paní PaeDr. Karla Hrabčíková ze soukromé 
psychiatricko-psychologické ambulance na besedu o manželství 
a partnerství. Řekne nám o tom, jak můžeme zvládat 
každodenní těžkosti a problémy, a také jak prožívat radosti 
spojené s životem v manželství nebo v partnerském vztahu. 

Tlumočí: Radka Kulichová 
 
 
 
čtvrtek 30. října v 17 hod. 
SETKÁNÍ S HROZNY A S VÍNEM 
 
Do UNB přijde Vladimír Douša a Lenka Osičková z 
vinařského města Velkých Bílovic. Budou mít 
přednášku o hroznech a víně. Po skončení přednášky 
bude pro zájemce připravena malá ochutnávka vín – 
poplatek za ochutnávku 50 Kč/osobu. 
 
 
 
 
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 
 
 



 
 

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

Součástí programu bude vystoupení 
neslyšících umělců, módní přehlídka 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). 
 
PHOTOVISUAL – DEAF.CZ : budete mít možnost prohlédnout si 
jedinečnou knihu plnou nádherných fotografií účastníků této soutěže 
 

 
 

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. 
 


