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PROGRAM  
LISTOPAD 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Své narozeniny oslaví: 
   22. 11. Pokorná Hana   45 let 

Přejeme vše nejlepší! 
 
 
 
 



čtvrtek 6. listopadu v 17 hod. 
PEDIG – VÝTVARNÁ DÍLNA 
Na další výtvarnou dílnu Vás opět srdečně 
zve Jana Sommerová a Lucie Henzlová - 
tentokrát věnována PEDIGU. Budete mít 
možnost vyrobit si tác, který se vám doma 
bude určitě hodit. 
Pedig je materiál podobný proutí. Když se 
namočí, změkne, a proto se s ním velice 
dobře pracuje. Zvládne to opravdu každý. 
Co s sebou: pracuje se s mokrým materiálem, proto si s sebou přineste 
ručník, kterým si přikryjete kolena. Pokud budete chtít, vezměte si i 
pracovní tričko a kalhoty. 
 

Abychom věděli, kolik máme nakoupit materiálu, prosíme vás, abyste se 
nejpozději týden před kurzem zapsali na seznam, který bude v kanceláři 
Unie neslyšících a zároveň zaplatili 50Kč. 
Tlumočí: Radka Kulichová 

 
čtvrtek 13. listopadu v 17 hod. 
ZÁKLADNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE 
 
Do UNB přijde PhDr. Helena Vlková z Úřadu práce v Brně a vysvětlí nám 
základní informace o přihlášení na úřad práce, jak probíhá evidence a jaké 
dokumenty k tomu potřebujete. Dále se dozvíte informace o 
rekvalifikačních kurzech.  
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 20. listopadu v 17 hod. 
AWI FILM – ČTYŘLÍSTEK 
 

Do UNB přijde Kamil Panský a Miroslav Gavelčík a 
představí nám jejich film Čtyřlístek. Budou nám 
vyprávět jak tento film vznikal, uvidíte zajímaví fotky. 
Budete mít možnost se na tento film podívat.  
Vstupné 30 Kč. 
 



čtvrtek 27. listopadu v 17 hod. 
PLETENÍ Z PAPÍRU 
 
Do UNB přijde paní Eva Konečná a ukáže nám jak si vyrobit vánoční 
ozdobu. Upleteme si vánoční zvoneček z novinových ruliček. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
 

TURISTIKA  
Z BRNA DO VEVERSKÉ BITÝŠKY 
Kdy:   sobota  15.11. 2008 
Trasa:  asi 8,5 km 
Sraz:  hlavní nádraží Brno v 9:30, odjezd 
9:57 
Podrobnější informace u paní L. Juřicové. 
 
 
PLAVÁNÍ NA PONÁVCE – ZDARMA !!! 
Kdy:    sobota 22.11. 2008 od 11 - 12 hodin 
Kde:   Městské lázně Ponávka 
Sraz:  10:30 před vchodem do lázní Ponávka 
Celý bazén Ponávka pouze pro Neslyšící. 
 
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 
 

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

- odborné sociální poradenství 
 

 



 

POZOR NABÍDKA!!! 
100 webkamer Logitech zdarma pro neslyšící  

Firma Logitech daruje neslyšícím 100 webkamer QuickCam E2500 
v hodnotě 549 Kč zdarma. 

Webkamery můžete vyzvednout od 1. listopadu 2008 v  kanceláři ASNEP. 
Podmínky:  

• kdo má zájem o webkameru musí si objednat roční předplatné 
časopisu GONG (na rok 288 Kč, prosíme ukázat doklad o zaplacení), 

• kameru si musíte vyzvednou osobně v kanceláři ASNEP (poslat ji 
nemůžeme) 

• UPOZORŇENÍ – předem si domluvte termín, kdy si webkameru 
vyzvednete! 

• musíte podepsat darovací smlouvu a dodržet její podmínky. Na místě 
vše vysvětlíme osobně, 

• Kontakty: ASNEP, Hábova 1571, Praha 5, e-mail: asnep@volny.cz 
nebo fax: 235 521 411, kontaktní osoba: Martina Kronusová, výkonná 
ředitelka ASNEP. 

 

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

Drahuše Szymusiková – tlumočnické služby – kontakt: 725 605 215 
 

UPOZORNĚNÍ !!!!!! 
Od listopadu 2008 bude v UNB pracovat nová sociální 
pracovnice (na ¼ úvazku) Bc. Lenka Osičková. 
V UNB bude přítomna:  v úterý   9:30 – 14:30 
     ve čtvrtek  12:30 – 17:30 
POZOR !!! POZOR !!!! POZOR !!! POZOR !!!! POZOR !!!  
 

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


