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                                                      Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav 

                                                                                   sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02  Břeclav 

                                                                                               člen Českomoravské jednoty neslyšících 

                                                                                                                                     www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz 

                                                                               tel/fax: 519 332 251, e-mail: snbreclav@seznam.cz 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vážení přátelé,  

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. 

Úřední hodiny: 

Pondělí:  13:00  – 17:00 hod.    

Středa:    9:00  – 19:00 hod.    

Čtvrtek:          9:00  – 12:00 hod.                                                                                                             
 

 

 

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v dubnu, přejeme vše nejlepší  

a splnění všech přání v dalším roce. 

             Pan Radek Štěpánek        2. 4.       45 let 

             Paní Věra Vrbová         4. 4.       61 let 
             Paní Michaela Nováková       4. 4.       37 let 
             Pan Milan Novák        10. 4.       66 let 
             Paní Kateřina Fricová      16. 4.               36 let 
             Paní Pavla Buchtová              17. 4.       61 let 
             Paní Milada Schäfferová       17. 4.               68 let 
             Pan Michal Novák          18. 4.       35 let 

     Sykora Walter       25. 4.       50 let 
             Paní Marcela Žáková              29. 4.       35 let 

http://www.cmjn.cz/
http://www.snbreclav.cz/
mailto:snbreclav@seznam.cz


2 
 

 

Středa 6. dubna      
14:00 – 17:00 hodin  Volná beseda 

17:00 – 19:00 hodin Přednáška policie – vyhlášky, parkování, chyby 

v dopravě, bezpečný pohyb. 

Mgr. Zdeněk Novák – Městská policie Břeclav,  

Bc. Marcela Žáková 

 

Sobota 9. dubna Memoriál Jany Kisové – turnaj v kartách 

“Joker 42”. Pozvánka zvlášť. 

 

Středa 13. dubna     

14:00 – 17:00 hodin  Volná beseda 

17:00 – 19:00 hodin   Miniturnaj v kartách “Prší” 
Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová 

  

Středa 20. dubna 

14:00 – 17:00 hodin  Volná beseda 

17:00 – 19:00 hodin Zajímavosti a informace o Bibli 

Výtvarné hodiny 

Bc. Marcela Žáková, Bc. Noema Čapková 

 

Sobota 23. dubna    Turnaj jednotlivců v šipkách “Double 301”  

Pozvánka zvlášť. 

 

Středa 27. dubna     

14:00 – 17:00 hodin  Volná beseda 

17:00 – 19:00 hodin   Slovník cizích slov a aktuality ze světa 

Zajímavosti a informace ze světa neslyšících   
Jana Kadlčková, Bc. Marcela Žáková 

   

Telefonní čísla pracovnic 

                 Kancelář SNB             519 332 251 (tel/fax) 

             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)              
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Zápis z Výroční členské schůze ze dne 27. února je vyvěšen v chodbě na 

nástěnce – můžete si jej přečíst. 
 

Parkování za Domem školství. Pozor!!! Zákaz parkování na místech, 

která mají rezervaci. Jsou to všechna místa těsně podél Domu školství. 

Hrozí „botička“ a pokuta!!! 

 

 

________________________________________________________________ 

I. skupina na 150,- Kč II. skupina na 200,- Kč 

u starobních důchodců u pracujících občanů 

u občanů v rodičovské dovolené  

u studentů Čestné členství (zdarma) 

u dlouhodobě nezaměstnaných nad 80 let 

u invalid. důchodců III. stupně  

 

1/ Nevodit do klubu žádná zvířata, znečišťují koberec.  

2/ Kdyby byl zamčen hlavní vchod do budovy, zavolejte  

   (prozvoňte) nebo pošlete sms na telefonní číslo: 606 280 757.  

    Přijdeme Vám otevřít. Uložte si toto číslo do mobilu.  

    Doporučujeme, když bude v sobotu akce, přijďte do 14:00 hodin,  

    potom bude vchod zamčen.  

3/ V celé budově není povoleno kouřit, musíte jít ven před budovu. 

________________________________________________________________ 

»»FOTKY«« 

Fotky ze všech akcí najdete na stránce www.snbreclav.rajce.net. Kdo bude chtít 

objednat fotky z našich akcí, přijďte v úřední hodiny. 

http://www.snbreclav.rajce.net/
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♦OPRAVY SLUCHADEL♦ 

Poradenství o sluchadlech a opravy sluchadel budou zajištěny: 

Kdy:  v pondělí 18. dubna od 10.00 – 15.00 hodin 

Kdo:  provádí servisní technik, pan Pavel Šmíd (mob. 737 042 121) 

Kde:  ve Svazu zdravotně postižených na Stromořadní ulici  

 

◘ SNB PRODÁVÁ ◘ 

1.   pouzdro na brýle s emblémem: „Zrak neslyšících –                          50 Kč 

                  okno do světa slyšících“ 

2.  reflexní vesta pro řidiče s logem – neslyšící                         100 Kč 

3.  1 balení (6 ks) baterie do sluchadel (oranžové, modré, hnědé)      100 Kč 

4. skládací fotbalové branky (2ks)         3000 Kč 

5.   hrnek se znakem “čaj”               50 Kč 

 

@ KOMUNIKACE PŘES PC @ 

V pondělí a ve středu v úřední hodiny můžete využít nabídku - komunikovat se 

sociálním pracovníkem přes počítačový program: 

Skype: snbreclav                                 OoVoo: snbreclav 

 
 

Den břeclavských žen – 12. března 

Kromě příjemného posezení ke kávě a dezertu všechny členky dostaly různé 

dárky. Protože byly různé, rozhodlo se pro tombolu. Všechny dárky byly 

očíslované a ženy si ho vylosovaly. Potom byl zábavný program s muži. Rozhodla 

jsem se, že Miss mužů 

vyhraje nikoli muž, 

který disponuje 

fyzickou krásou, ale 

naopak důvtipem, 

smyslem pro zábavu a 

uplatněním svých 

předností.  

Hlásili se 3 muži 

(opravdu šikovní). 

Píši, co museli udělat.  
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1. Muži prohmatali prsty 5 žen, pak se otočili a zezadu znovu hmatali prsty 

žen a měli vyslovovat jména. 

2. Pantomima: předvést opici, psa a slepici. Toto číslo bylo nejlepší, jednak 

proto, že vyvolávalo salvy smíchu a navíc muži tyto role zahráli s takovým 

zápalem a bravurností rutinních komiků až jsem žasla, jací jsou to herci! 

3. Kolování prázdné krabice od sirek na nosech. Vítězí ten, který má na nose 

pořád jako poslední muž tuto krabičku.  

4. Muž se postaví k ženě. Žena stojí k muži zády a muž nastartuje 

pingpongovým míčkem „cestování“ míčku z jednoho rukávu k druhému 

zády přes svetr. Vyhrává ten nejrychlejší.  

5. Uvázat, co nejrychleji kravatu.  

6. Vodou v nadulé tváři grimasou rozesmávat druhé účastníky. Vyhraje ten, 

který s vodou v puse vydrží nejdéle. 

7. Pánská módní přehlídka. 

V této soutěži byli Libor 

Buchta, Josef Misař a Zdeněk 

Snášel. Vyhrál Josef Misař. 

Škoda jen, že oproti loňskému 

roku byla účast žen slabá. 

Čekala jsem plnou klubovnu. 

Tentokrát úlohu malé účasti 

zahrály nemoci, osobní 

důvody a účasti sportovního 

klání v jiných městech.                                                     Sepsala Jana Kadlčková 
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Josefský šmajd – 19. března 

V sobotu odpoledne v 13:00 hodin jsme měli sraz před shopping centrem Břeclav. 

Připojili jsme se svou účastí ke Klubu českých turistů Slovan z Břeclavi, kteří tuto 

akci pořádají již 27. rokem. Trasa vedla po zelené turistické značce, tj. okolo 

parku, pod viaduktem, potom po chodníku až k autobusové zastávce, kde jsme 

odbočili doprava a dále už směr Pohansko probouzející se jarní přírodou. Mezi 

turisty byli mladší i starší účastníci, děti, a dokonce i jedna paní na vozíčku. 

Připojil se k nám i náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Celou cestu jsme využili 

k povídání, takže nám rychle utekla a ve 14:00 hodin jsme již byli v cíli - na 

Pohansku. Tam nás již čekalo přivítání od vedoucího akce p. Kamana a 

místostarostů p. Urbana a p. Války. Měli jsme možnost odpočinku a občerstvení, 

hrála country kapela a každý dostal na památku diplom. I když předpověď počasí 

nebyla moc pozitivní, bylo příjemně a dokonce nám i zasvítilo sluníčko. Trasu 

zpáteční cesty si již každý mohl vybrat podle vlastního uvážení. My jsme volili 

stejnou. Toto sobotní odpoledne jsme si užili a těšíme se na další podobnou akci.  

                                                                                                                                          Sepsala Noema Čapková

 
 

 

 

 

 

 

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav. 

 

 

 

 

Dubnový Bulletin připravily 

Noema Čapková, Jana Kadlčková, Lenka Doušová 


