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Své narozeniny oslaví: 
   4. 2. Zahradníčková Eva  50 let 
   16.2. Nesvadbová Vladislava 55 let 

 
Přejeme vše nejlepší! 

 
 



čtvrtek 5. února v 17 hod. 
CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY 
Cévní mozková příhoda nebo-li mozková mrtvice je onemocnění, na které 
ročně umírá mnoho lidí. Pokud chcete vědět jaké je to onemocnění a co 
dělat proti onemocnění, přijde do UNB. MUDr. Lubomír Hanák bude 
přednášet na toto téma.  
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 12. února v 17 hod. 
PŘÍPRAVA NA VALENTÝNA 
Srdečně Vás všechny zveme na přípravu na 
Valentýna. Do UNB přijdou Markéta Trochtová a 
Lukáš Krejčíř. Na začátku Vám řeknou stručnou 
historii sv. Valentýna a pak mají pro Vás připravený bohatý program – 
zdobení bílou polevou na perníčky ve tvaru srdíček v různých velikostech, 
dále skládání krabiček, do které si perníčky můžete dát i samotnou 
krabičku ozdobit ve valentýnském stylu.  
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
čtvrtek 19. února v 17 hod. 
PREVENCE A VČASNÁ DIAGNOSTIKA NÁDOROVÝCH 
ONEMOCNĚNÍ 
Do UNB přijde paní Bronislava Hutáková – zdravotní sestra 
z onkologického oddělení v Brně – Bohunicích. Nejúčinnější a 
nejlevnější opatření proti nádorovému onemocnění je prevence. 
Prevence obsahuje činnosti, které informují veřejnost o rizicích 
vzniku onemocnění a změnách životního stylu. Je nutné mluvit jak o 
primární prevenci, tak o výchově obyvatelstva k ochraně zdraví. Vždyť 
se nejedná jenom o naše zdraví, ale i o zdraví budoucí generace. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
čtvrtek 26. února v 17 hod. 
OBČANSKÉ PRÁVO 

Do UNB přijde paní Mgr. Silvie Walterová a bude přednášet o 
otázkách občanského práva, zejména úpravu věcných břemen, 
kupních smluv, darovacích smluv, dědění, půjček a hypoték.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 



 NOVINKA V UNB 
Milé maminky a těhotné, dovolujeme si Vás pozvat 
do UNB  v úterý 17. 2. 2009 v 10 hod.  
Do UNB přijde paní PaedDr. Karla Hrabčíková a 
budeme si všichni povídat o výchově dětí.  
Taky přijde mezi námi přivítat zkušená 
fyzioterapeutka Viktorie Sedláková, která má 
s dětmi velké zkušenosti. Řekne nám, co všechno 

můžeme dělat s dětmi. Všechny maminky a těhotné jsou srdečně zvány a 
budeme se na Vás těšit. Vše bude tlumočeno do znakového jazyka. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN: 
Jednodenní výlet na repliku 

TUTANCHAMONA – JEHO HROB A POKLADY  
sobota 14. března 2009 

 
Zajímavost: Výstava „Tutanchamon – jeho hrob a 
poklady“ byla slavnostně zahájena 16. 10. 2008 v brněnské 
Titanic Hall a potrvá do 18. 3. 2009.  

Brno je druhým evropským městem, kde se tato velkolepá výstava 
představí.  
 

CENA: 
Dítě (6–15let): 280 Kč                
dospělý: 350 Kč  
studenti, důchodci: 320 Kč 
skupinová: 280 Kč (10 a více osob) 
 
Kdo má zájem, přihlaste se v kanceláři UNB do 19. února 2009 a 
zaplaťte zálohu 140 Kč/1 osoba (zbytek se zaplatí na místě). 
Potřebujeme vědět, kolik lidí se přihlásilo, abysme mohli objednat 
vstupenky.  Více informací bude v programu Březen 2009. 

                                                                                                                                                                    

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

- odborné sociální poradenství 



                                                                                                                     
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC KVĚTEN: 

POBYTOVÁ AKCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
v chráněné krajinné oblasti ŠUMAVY 

 

Max.počet:   20 osob 
Ubytování: SPORTHOTEL OLYMPIA Zadov ve 2-lůžkových pokojích 

(možnost přistýlky) s vlastním sociálním zařízením a TV 
Strava:   polopenze (snídaně a večeře) 
Termín:   6. – 10. května 2009 
Doprava:   vlastní 
Cena:   1600 Kč/1osoba 
 

V hotelu je k dispozici: sauna, posilovna, stolní tenis, biliár, lanové 
centrum, bowling (cca 300 m).  
 

Více informací najděte na internetové stránce: www.sporthotelolympia.eu 
 

Kdo má zájem, přihlaste se v UNB do 19. února 2009   a zaplatit 
zálohu 600 Kč/1osoba. Zatím se přihlásilo jen 4 osoby.  
 
 
 

   

NEZAPOMEŇTE: 
Ti, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek na rok 2009, mohou do konce 
března zaplatit v kanceláři UNB.    
   Pracující – 160 Kč 
   Důchodci, studenti, nezaměstnaní, … - 120 Kč 

 
 

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

 

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

725 605 216 
Drahuše Szymusiková – tlumočnické služby – kontakt: 725 605 215 


