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Autor fotografie: LENKA RICHTEROVÁ z PRAHY 
Vítěz soutěže PhotoVisual – Deaf.CZ 

Téma: „Zážitky z dovolené“ 
 
Své narozeniny oslaví: 
    10. 10. Hvězdová Ludmila   55 let 

 
Přejeme vše nejlepší! 



čtvrtek 1. října v 17 hod. 
MAMOGRAFIE – VYŠETŘENÍ PRSU 
 

Všechny ženy jsou srdečně zvány do UNB na přednášku o mamografickém 
vyšetření prsu u žen. Prim. MUDr. Hana Říčková Vám vysvětlí o jaké 
vyšetření se jedná, a co dělat pokud se chcete nechat vyšetřit. 
Tlumočí: Radka Kulichová 
 

čtvrtek 8. října v 17 hod. 
PROMÍTÁNÍ DVD – POLICIE ČR  
+ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 
 

Přijďte do UNB popovídat si s přáteli. Na programu je také promítání 
dalšího DVD Policie ČR – Prevence kriminality. 
V 18 hod. nás navštíví paní Bedřiška Zítková a zájemcům změří krevní 
tlak. 
 

čtvrtek 15. října v 17 hod. 
SCHŮZE PRO ČLENY I NEČLENY UNB 
 

Zveme všechny zájemce na schůzi UNB. 
Program: 

• informace o hospodaření UNB 
• informace o službách UNB 
• diskuse s pracovníky UNB 
 

čtvrtek 22. října v 17 hod. 
ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ V PRAXI 
 

Chcete začít podnikat a nevíte, jak získat živnostenské oprávnění? 
Přednáška se zaměří na vývoj soukromého podnikání po r. 1989 i na 
současnou právní úpravu živnostenského podnikání vč. změn po poslední 
rozsáhlé novele živnostenského zákona po 1. 7. 2008.  
Dozvíte se také o systému, činnosti a kompetencích živnostenských 
úřadů. Účastníci obdrží praktickou informační brožurku o podnikání. 
Přednese JUDr. Eva Chmelová, vedoucí právního odd. Živnostenského 
úřadu města Brna. 
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 



čtvrtek 29. října v 17 hod.  
KOKTEJLY 

Do UNB přijde Bc. Lukáš Hrda, který absolvoval barmanský 
kurz a podělí se s Vámi o svoje znalosti a zkušenosti. Dozvíte se 
něco o historii koktejlů, jejich složení, základním vybavení 
domácího baru a desateru dobrého barmana.  
Uvidíte na vlastní oči, jak se koktejly míchají!!! Doma si je pak 
můžete sami namíchat. Zájemci si mohou na přání nechat 
namíchat koktejl a koupit za sníženou cenu 40Kč.  
Tlumočí: Markéta Ráčková 
 

 

RODINNÉ A INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ 
PaedDr. Karla Hrabčíková  
Pokud máte rodinný nebo osobní problém, přijďte se poradit do 
naší poradny v UNB. 
Úterý 13 - 14 hod.: 13.10., 27.10. 
Čtvrtek 16 – 17 hod.:  8.10., 22.10. 
Přítomna bude tlumočnice Drahuše Szymusiková.  
 

SLUŽBY PRO UŽIVATELE SLUCHADEL- pan Karol Hrubý 
Každou středu od 14,00 – 16,00 hod jsou v UNB zajištěny 
poradenské služby pro nedoslýchavé: kontrola a drobné opravy 
sluchadel a jejich příslušenství, prodej baterií,… 
 

KURZ ANGLIČTINY PRO NESLYŠÍCÍ 
Kdy:  každou středu od 7. října 2009 v 17 – 18 hod.  
Kde:   v UNB 
Cena: 300,-Kč (říjen – leden) 
Vede lektor Martin Vaněk, který ovládá znakový jazyk.  
 

OSLAVA K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZEMSKÉ JEDNOTY 
HLUCHONĚMÝCH V BRNĚ 

Kdy:  5. prosince 2009 v Technickém muzeu v Brně 
Vystoupí vzácný host z Anglie: 

První neslyšící muž na severním pólu – Oliver Westbury z Anglie 
 



SETKÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI 
MASÁŽ 
Kdy:  úterý 27. října 2009 
Paní Červinková Vám ukáže i indické masáže hlavy, 
která se provádí vsedě na židli na oblečeném těle.  
Hlídání zajištěno.  
Tlumočí: Drahuše Szymusiková 
 

 

 

 

POSKYTOVÁNÍ TLUMOČNICKÝCH SLUŽEB 
MOBIL: 725 605 215 (Drahuše Szymusiková) 

V UNB máte možnost využít tlumočnických služeb. Pokud potřebujete 
tlumočení, můžete kontaktovat kancelář UNB nebo se osobně domluvit s paní  
Drahuší Szymusikovou – ve dnech:   Úterý  10 – 12 hod.  
        Čtvrtek  18 – 19 hod. 
Radkou Kulichovou – ve dnech:         Středa 9 – 11 hod., 14 – 16 hod. 
V UNB Vám nabízíme tlumočení on-line ve věcech základní sociální 
poradenství a tlumočnickou službu.  
Každé úterý:   9,30 – 14,30hod 
 čtvrtek:   9,30 – 17,00hod 
S Vámi bude komunikovat sociální pracovnice Lenka Osičková, je možné 
komunikovat i přes web kameru.  
Adresy UNB:  MSN:  unieneslysicibrno@windowslive.com 
  Skype:  unieneslysicibrno 
  ICQ:  456067298 
  Oovoo:  unieneslysicibrno         
 

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. 
 
 
 
 

 

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


