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INFORMAČNÍ BULLETIN 
SPOLKU NESLYŠÍCÍCH 

BŘECLAV 
LISTOPAD 2017 

      Bc. Noema Čapková               722 719 101 (telefon + SMS) 
                                                        727 879 624 (telefon + SMS) 

      Mgr. et Bc. Lenka Doušová     777 885 460 (pouze SMS) 

      Bc. Marcela Žáková                  607 628 910 (telefon + SMS) 

      Jana Kadlčková                        720 309 652 (pouze SMS) 

Spolek neslyšících 

Břeclav, z.s.                                                                       

sociální služby:  

17. listopadu 1a 

(Dům školství - 2. patro) 

690 02  Břeclav                                                                                       

www.snbreclav.cz                                                                              

e-mail: 

snbreclav@seznam.cz 

NOVÉ!!! facebook:  

www.facebook.com/

TELEFONNÍ ČÍSLA PRACOVNIC: 

Vážení, 
po říjnových volbách, které byly  

sledovány s mnohem větším  
zájmem, než před 4 roky, jsou  

výsledky voleb velmi překvapivé, 
 i když… Stejně věřím, že nová vláda 

bude pracovat s větším efektem. 
Já však už myslím a těším se na  

sobotu 18.listopadu, 
kdy prozkoumáme v lednickém  

parku jiné cestičky. Vy taky? 
zdraví Jana Kadlčková 

Tento Bulletin  
je s programem pevný.  

Dobře si ho, prosím, 
uschovejte. 

Kdyby se něco změnilo,  
dáme Vám vědět písemně 

zvlášť. 
 

Když budete potřebovat  
pomoci něco vyřídit,  

přijďte do klubu. 

http://www.snbreclav.cz
mailto:snbreclav@seznam.cz
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY 

JAK SI MÁM OBJEDNAT  

TLUMOČNICKOU SLUŽBU V TERÉ-

NU? 

 

Objednat tlumočníka lze: 

osobně: v kanceláři SNB 

SMS: viz. telefonní čísla pracovnic  

Skype: snbreclav 

e–mail: snbreclav@seznam.cz 
 
Objednávka musí obsahovat:  

1. VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

2. DATUM tlumočení  

3. ČAS tlumočení (V KOLIK HOD.) 

4. DŮVOD tlumočení  

5. MÍSTO tlumočení (KDE?) 
 

Nemusíte se bát, že se 

informace dozví někdo jiný.  

Tlumočník je vázán mlčenlivostí. 
 

 !!! POZOR !!!  

Pokud nemůžete přijít na objednaný ter-

mín tlumočení (např. z důvodu nemoci),  

HNED oznamte tlumočníkovi! 

TERÉNNÍ (mimo SNB)  
Pondělí:        8:00 - 17:00 hod. 
Úterý:            8:00 - 17:00 hod. 

Středa:          8:00 - 17:00 hod. 

Čtvrtek:         8:00 - 17:00 hod. 
Pátek:           8:00 - 12:00 hod. 

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ  

SOS POLICIE:  

603 111 158  

(bez registrace)  

Důležité je do zprávy napsat:  

- co se stalo,  

- kde (adresa) se to stalo,  

- kdo (jméno) volá o pomoc.  

AMBULANTNÍ (v SNB) 
Pondělí:       13:00 - 17:00 hod. 

Středa:           9:00 - 17:00 hod. 

Čtvrtek:          9:00 - 12:00 hod. 

Úřední hodiny 

KOMUNIKACE PŘES PC  

V době úředních hodin můžete 

využít nabídku - komunikovat se 

sociálním pracovníkem  

přes počítačový program:  

Skype: snbreclav 

APLIKACE ZÁCHRANKA 

Vlastníte chytrý telefon?  

Tak je dobrá volba mít  

na mobilu aplikace Záchranka.  

Více informací: 

www.zachrankaapp.cz 

Nebo Vám poradí  

sociální pracovnice v kanceláři SNB 

!!! DŮLEŽITÉ !!! 

NEROZUMÍTE SMLOUVÁM, ÚŘEDNÍM DOKUMENTŮM  

NEBO JINÝM PÍSEMNOSTEM? 

PROSÍM, NIC NEPODEPISUJTE A PŘIJĎTE K NÁM DO KANCELÁŘE SNB. 
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PORADENSTVÍ  

O SLUCHADLECH 

A OPRAVY 

budou zajištěny v pondělí  

20. 11. od 10:00 - 13:00 hod. 

Provádí servisní technik,  

pan Pavel Šmíd  

(mob. 737 042 121). 

Ve svazu tělesně postižených na 

Stromořadní ulici v Břeclavi. 

AMBULANTNÍ (v SNB) 
Pondělí:       13:00 - 18:00 hod. 
Středa:           9:00 - 19:00 hod. 
Čtvrtek:          9:00 - 12:00 hod. 
Sobota:      dle aktuálního programu 

TERÉNNÍ (mimo SNB)  
Pondělí:         9:00 - 12:00 hod. 
Čtvrtek:        13:00 - 15:00 hod. 
Sobota:      dle aktuálního programu 

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

Úřední hodiny 

FOTKY 

Fotky ze všech akcí najdete na 

webové stránce  

www.snbreclav.rajce.net  

Kdo bude chtít objednat fotky  

z našich akcí,  

přijďte v úřední hodiny. 

JAK SI MÁM OBJEDNAT  

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY  

V TERÉNU? 

 

Sociální pracovnice může neslyšícího 

klienta přijít navštívit do vlastního do-

mu, bytu, když neslyšící klient ze 

zdravotních důvodů nemůže přijít do 

SNB.  
 

Objednat službu lze: 

osobně: v kanceláři SNB 

SMS: viz. telefonní čísla pracovnic  

Skype: snbreclav 

e–mail: snbreclav@seznam.cz 
 
Objednávka musí obsahovat:  

1. VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ  

2. DATUM poskytování služby 

3. ČAS poskytování sl.(V KOLIK HOD.) 

4. DŮVOD poskytování služby 

5. MÍSTO poskytování služby (KDE?) 
 

Nemusíte se bát, že se 

informace dozví někdo jiný.  

Pracovník je vázán mlčenlivostí. 
 

!!! POZOR !!!  

Pokud nemůžete využít objednaný  

termín poskytování služby  

(např. z důvodu nemoci...),  

HNED oznamte sociální pracovnici! 

PŘÁNÍ  A STÍŽNOSTI 

 Vaše přání a stížnosti  

týkajících se obou služeb,  

můžete napsat a vložit do  

Schránky stížností,  

nápadů a připomínek  

u vchodu do SNB  

za dveřmi. 
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AKTIVITY V LISTOPADU 

Vždy ve středu  13:00 - 15:00 hod - Klub neslyšících - VOLNÁ BESEDA 

STŘEDA 22. LISTOPADU  

15:00 - 19:00 hod.  Vzdělávací aktivity - Beseda  

         RŮZNÉ APLIKACE V MOBILU  

         Bc. Lubomír Hykl - neslyšící odborník z Brna a Mgr. Lenka Doušová 

STŘEDA 8. LISTOPADU  

15:00 - 19:00 hod.  Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny  

         PLETENÍ Z PEDIGU 

         Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 15. LISTOPADU  

15:00 - 17:00 hod.  Rozvoj osobnosti - Dramaterapie  

         ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ BINGO 

         Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková 

17:00 - 19:00 hod.  Vzdělávací aktivity - Beseda  

         ETIKA A ETIKETA 

         Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 1. LISTOPADU  

15:00 - 19:00 hod.  Rozvoj osobnosti - Klub neslyšících 

         MINITURNAJ V KARTÁCH 

         Jana Kadlčková 

SOBOTA 4. LISTOPADU  Klub neslyšících 

PUTOVNÍ POHÁR JEDNOTLIVCŮ V KARTÁCH “JOKER 42” (Pozvánka zvlášť) 

 

SOBOTNÍ AKCE 

STŘEDA 29. LISTOPADU  

14:00 - 17:00 hod.  Rozvoj osobnosti - Dramaterapie  

         POHYBOVÉ HRY 

         Bc. Marcela Žáková, BcA. Iveta Oppitzová 

17:00 - 19:00 hod.  Vzdělávací aktivity - Beseda 

         SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A AKTUALITY ZE SVĚTA 

         Jana Kadlčková, Bc. Marcela Žáková 

SOBOTA 18. LISTOPADU  Klub neslyšících 

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET  - PODZIMNÍ VÝŠLAP (Pozvánka zvlášť) 
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V měsíci říjnu proběhl: 

 

V sobotu 7. října v odpoledních hodinách jsme přivítali spoustu neslyšících, 

dospělých i dětí, kteří společně s námi přišli oslavit Mezinárodní den neslyšících. 

Volná beseda probíhala už od 13:30 hodin a během ní mohli přítomní shlédnout 

promítané fotografie z různých aktivit pořádaných během minulých let. V 16:00 

hodin zahájila slavnostním proslovem předsedkyně Jana Kadlčková. Poté násle-

dovala krátká zdravice od zástupkyně města Břeclav, p. Světly Lazové, koordi-

nátorky komunitního plánování a od náměstka hejtmana Mgr. Marka Šlapala, který 

nemohl tentokrát přijet 

osobně a proto poslal 

zdravici písemnou formou.  

Dalším hostem, který se 

postaral o zábavu a pro-

gram, byl kouzelník pan 

Stanislav Němeček. 

Během tří vystoupení u 

jednotlivých stolů se mohli 

postupně všichni 

přesvědčit o tom, že to, co 

vidíme zblízka na vlastní 

oči, nemusí být pravda.  
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Nad většinou kou-

zelnických triků a 

šikovností rukou a 

prstů nám zůstával 

rozum stát, ale do 

některých tajů kouzel 

nám dovolil 

proniknout. 

Zbytek programu si 

všichni užívali při 

společném posezení 

u zákusku, chlebíčku 

a kávy, při bese-

dování,  sdílení 

zážitků, vzpomínkách na akce, které jsme měli v poslední době a plánování 

dalších. Na MDN se budeme těšit opět za rok, kdy si připomeneme i 20 let od 

založení ČMJN. 

                                                                                           Sepsala Noema Čapková  

V sobotu 21. října výlet do termálních lázní v LAA? A proč ne? Naposledy 

jsme tam byli v červnu 2012. Tentokrát jsme se rozhodli vyhledat vlakový spoj, pře-

kvapilo nás, že je do Laa pěkné spojení přes Hrušovany nad Jevišovkou. Vlak jsme 

však nevyužili, jelikož jsme dostali nabídky řidičů, že autem to bude pohodlnější, ne-

tušili jsme však, že komplikovanější. 

Jedno auto mělo píchlou pneumatiku, tak se čekalo na opravu a výjezd se o 1,5 ho-

diny opozdil. Jako tehdy, i teď nám vydatně pršelo na cestu, ale stálo to za to.  

Voda v termálním bazénu měla 34°C, příjemné bylo i plavaní ve venkovním bazénu, 

masážní trysky pro starší či blbnutí na tobogánu pro mladší. Příjemný byl pobyt i ve 

slaném bazénu. Můžu říct, že je vstupné dražší, ale kompenzací za to je sympatické 

prostředí, spoustu lehátek či koutků, kde si můžete odpočinout. Trochu jsme zapo-

mněli na to, jak se nám tu minule moc líbilo a zdálo se nám 3 hodiny málo, neboť se 

to zdálo i dnes, proto si nakonec někteří prodloužili čas v bazéně na 4 hodiny.  

Poté se nás všech 13 dospělých se 4 dětmi, přesunulo do nákupního obchodu        

3 krönen market, kde jsme mohli nakoupit typicky rakouské potraviny a dát si 

v kavárně šálek kávy, jak by řekli naši rakouští sousedé „Eine Tasse Kaffee“. 

 

Sepsala Marcela Žáková 
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Můžete zavzpomínat a porovnat  
 

foto z 9. června 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a foto z 21. října 2017 
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Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav 

 

 

 
                                

Bulletin na listopad připravily: 
Noema Čapková, Jana Kadlčková, Lenka Doušová a Marcela Žáková  

Formát Cena 

A4  Černobíle   2 Kč 

A4  Barevně 10 Kč 

A5  Barevně   5 Kč 

Formát Cena 

A 4 15 Kč 

A 5 10 Kč 

A 6   5 Kč 

 

 

PRODÁVÁME 
1. 1 balení (6 ks) baterie do sluchadel    100 Kč 
2.  Hadička do sluchadla - 1 ks         20 Kč 
3. Čistící tableta               40 Kč 
4. Pouzdro na brýle s emblémem        40 Kč 
5. Skládací fotbalové branky (2ks)       3 000 Kč 
6. Hrnek se znakem “čaj”               40 Kč  
7. Prostírání s prstovou abecedou           20 Kč  

 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v listopadu vše nejlepší 

a splnění všech přání v dalším roce.  

 

      Pan Boris Dvořák         17. 11.       67 let 

      Paní Dagmar Hodovancová      22. 11.      60 let 

       

V celé budově není  

dovoleno kouřit,  

musíte jít ven před budovu. 

Nevodit do klubu žádná 

zvířata, znečišťují koberec. 

CENÍK KOPÍROVÁNÍ CENÍK LAMINOVÁNÍ  

NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME: 

Sobota 16. prosince - Zábava s Mikulášem 

Čtvrtek 28. prosince - Vánoční posezení 

 

!!! Prosím věnujte pozornost příloze !!!  

Oznámení o změnách v sociální oblasti v roce 2018. 

Týká se: kompenzačních pomůcek, příspěvku na mobilitu a minimální mzdy.  

V případě dalších dotazů kontaktujte naše pracovnice. 

Přejeme Vám krásné  
podzimní dny 


