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Své narozeniny oslaví: 
   3. 3. Mundok Lubomír   55 let 
   26.3. Maňák Jiří    60 let 
   28.3. Šlachtová Lenka   35 let 

 
Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 5. března v 17 hod. 
DIGITALIZACE 

 Co je to digitalizace? Jaký je rozdíl mezi analogovým a 
digitálním přijímáním? Na co se můžeme těšit v televizi 
během dalších let. Přijďte do UNB a všechno Vám řekne 
paní Helena Pecová z UPC.  

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
čtvrtek 12. března v 17 hod. 
 VOLNÁ BESEDA 
Srdečně Vás zveme na posezení s přáteli.  
 
čtvrtek 19. března v 17 hod. 
HUASCARÁN  

Luboš Brandýský nám bude vyprávět o expedici 
Huascarán. Huascarán (nebo také Nevado Huascarán) je se 6 768 m 
nejvyšší horou Peru a čtvrtou nejvyšší horou Jižní Ameriky. Nachází se 
v pohoří Cordillera Blanca v provincii Yungay. V roce 1970 se na tuto 
horu vydala československá expedice, jejímž cílem bylo vystoupit na 
vrchol. Během výstupu celá expedice zahynula. Československo se tak 
stalo jedinou zemí, které při výstupu ve velehorách zahynula celá 
expedice. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
čtvrtek 26. února v 17 hod. 
RŮZNÉ DRUHY ONEMOCNĚNÍ 
Do UNB přijde Eva Hovorková – studentka farmacie a seznámí nás s 
nejčastějšími chorobami. Dozvíte se základní informace o onemocnění, 
příznaky a jak se těmto nemocem bránit. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 
NOVINKY: 
PORADENSKÁ SLUŽBA PRO NEDOSLÝCHAVÉ 
Od 4.března budou v UNB zajištěny poradenské služby pro nedoslýchavé:  
kontrola a drobné opravy sluchadel a jejich příslušenství, prodej baterií,… 
Každou středu od 14,00 – 16,00 hod.  
Službu bude zajišťovat pan Karol Hrubý.     



MOTIVAČNÍ KURZ PRO NEZAMĚSTNANÉ 
Chcete hledat novou práci a nevíte jak začít?  

1. setkání – středa 4. března od 16,00 – 18,00 hod. v UNB 
seznámení s paní konzultantkou Olgou Novákovou z agentury N+N, 
která Vás poradí, jak postupovat s hledáním nové práce.  

2. setkání – středa 18. března od 16,00 – 18,00 hod. v UNB 
pokračování z 1. setkání 

Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 
SETKÁNÍ PRO MAMINKY S DĚTMI A TĚHOTNÉ 
Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku o prevenci vzniku celulitidy, 
lymfatické masáže nebo odstranění celulitidy a strií, zábaly, omlazení a 
ozdravení pleti, spalování tuků, …  
Uskuteční se v úterý 17. 3. 2009 od 10 hod. v UNB. Dvě hodiny bude 
k dispozici pan Popovič, který má přístrojové vybavení studia na České ulici 
v Brně. Přijďte s dětmi, hlídání zajištěno studentkami znakového jazyka.  
Tlumočí: Radka Kulichová 
 

Jednodenní výlet na repliku 
TUTANCHAMONA – JEHO HROB A POKLADY 

Dne:  sobota 14. března 2009 
Sraz:  11,30 hod. hlavní vlakové nádraží – v hlavní hale, kde se 

prodávají jízdenky 
Cena: 
dítě (6–15let):  280 Kč                studenti, důchodci:  320 Kč 
dospělý:   350 Kč    skupinová:  280 Kč (10 a více osob) 
 
Máme zamluvenou rezervaci na Tutanchamonovu hrobku na 12,30hod. 
Bližší informace v kanceláři UNB.  
 
TURISTIKA PŘES BABU Z KRÁLOVA POLE 
Příjemná a pestrá vycházka, severně od Brna.  
Královo Pole, Střelnice – Medlánky – Velká Baba – Ivanovice 
Kdy:   21. března 2009 
Trasa: asi 8 km 
Sraz:  8,45 hod. na konečné tramvajové zastávce Královo Pole –          

- Střelnice 
Podrobnější informace u paní L. Juřicové.  



PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC KVĚTEN: 
POBYTOVÁ AKCE PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 

v chráněné krajinné oblasti ŠUMAVY 
 

Ubytování: SPORTHOTEL OLYMPIA Zadov ve 2-
lůžkových pokojích (možnost přistýlky) s vlastním 
sociálním zařízením a TV s polopenzí (snídaně a večeře) 

Termín:   6. – 10. května 2009 
Doprava:   vlastní 
Cena:   1600 Kč/1osoba 
 

Podrobnější informace budou přihlášeným účastníkům předány v měsíci 
dubnu.  
DO 17. DUBNA PROSÍME PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY O DOPLÁCENÍ 
ZBYLÉ ČÁSTKY.  

     
  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 
Do složenky doplňte částku-kolik budete platit a vaši adresu. 

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

 
 
 

 

Linka tísňového volání Policie ČR pro neslyšící prostřednictvím SMS: 
603 111 158 

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

- odborné sociální poradenství 


