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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 

 
 

INFORMAČNÍ BULLETIN 

SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV 

LEDEN 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - sociální služby v SNB  

Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby 

Pondělí: 13:00  – 17:00 hod. Pondělí: 13:00  – 18:00 hod. 

Středa:     9:00  – 17:00 hod. Středa:     9:00  – 18:00 hod. 

Čtvrtek:   9:00  – 12:00 hod.    Čtvrtek:   9:00  – 12:00 hod.    

 Sobota:    dle aktuálního programu 

 

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)              

             

http://www.cmjn.cz/
http://www.snbreclav.cz/
mailto:snbreclav@seznam.cz
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Sociální služby v terénu (mimo SNB) 

Tlumočnické služby Sociálně aktivizační služby 

Pondělí:   8:00  – 17:00 hod. Pondělí:   9:00  – 12:00 hod. 

Úterý:      8:00  – 17:00 hod.  

Středa:     8:00  – 17:00 hod.  

Čtvrtek:   8:00  – 17:00 hod. Čtvrtek:   12:00  – 15:00 hod.    

Pátek:      8:00  – 12:00 hod.  

 Sobota:    dle aktuálního programu 
 

Přejeme všem, kteří se narodili v lednu, vše nejlepší 

a splnění všech přání v dalším roce. 

 

Pan Miroslav Kostovič   -     3. 1.   56 let 

Paní Zuzana Janušková   -     8. 1.      83 let 

 Pan Petr Režňák                   -    23. 1.                 55 let 

 Paní Zdeňka Pippingerová           -    31. 1.            24 let 
 

 

Každé pondělí 

16:15 – 18:15 hodin           Kurz znakového jazyka                     

Každá středa 

13:00 – 16:00 hodin           Klub neslyšících – Volná beseda                                                

 

Středa 4. ledna             Rozvoj osobnosti 

16:00 – 18:00 hodin Dámský klub – péče o vlasy 

                                            Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

                                            Pánský klub – šachy 

                                            Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová                                          

                                             

Středa 11. ledna    Poznávací aktivity     

15:00 – 18:00 hodin           Exkurze - střelnice Městské policie Břeclav                                            
                                            15:00 – sraz před budovou Městské policie 

                                            Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

 

 

AKTIVITY V LEDNU 
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16:00 – 18:00 hodin           Dramaterapie 

                                            Společenské hry – trénování paměti 

                                            Jana Kadlčková  

 

Sobota 14. ledna                Dramaterapie  

                                            Zábavná hra Bingo. Pozvánka zvlášť 

 

Středa 18. ledna Tvořivé aktivity 

16:00 – 18:00 hodin           Výtvarné hodiny 

                                            Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

                                               

Středa 25. ledna                Vzdělávací aktivity 

16:00 – 18:00 hodin          Slovník cizích slov a aktuality ze světa 

                                           Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová 

 

Sobota 28. ledna         Dramaterapie  

                                           Zábavná hra Kufr. Pozvánka zvlášť 

 

   

!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!! 
 

 Ceník kopírování v SNB 

 

 

 

 

1/ Nevodit do klubu žádná zvířata, znečišťují koberec.  

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

________________________________________________________________ 

                                                       »FOTKY« 

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

________________________________________________________________ 

♦OPRAVY SLUCHADEL♦ 

      Poradenství o sluchadlech a opravy sluchadel budou zajištěny: 

Kdy:  v pondělí 16. ledna od 10.00 – 13.00 hodin 

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

Kde:  ve Svazu tělesně postižených na Stromořadní ulici v Břeclavi 

 

Formát Cena 

A 4  Černobíle 1 Kč 

A 4  Barevně 10 Kč 

A 5  Barevně 5 Kč 

http://www.snbreclav.rajce.net/
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◘ SNB PRODÁVÁ ◘ 

1.   dámské kolo                                                                                   4000 Kč 

2.   pouzdro na brýle s emblémem: „Zrak neslyšících –                          40 Kč 

                  okno do světa slyšících“ 

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”               40 Kč 

________________________________________________________________ 

@ KOMUNIKACE PŘES PC @ 

V pondělí a ve středu v úřední hodiny můžete komunikovat se sociálním 

pracovníkem přes počítačový program: 

Skype: snbreclav                                 OoVoo: snbreclav 

 

       Vánoční výtvarné hodiny – 14. prosince 
 

Již tradičně patří  poslední výtvarné hodiny v roce výrobě vánočních věnců, 

svícnů a jiných výrobků dle fantazie , které ozdobí nejen naše prostory, ale 

hlavně udělají radost výhercům v tombole.  

Děkujeme všem, kteří přišli a přidaly 

ruku k dílu.  

Sepsala Noema Čapková 

Mikuláš – 17. prosince 

Třetí prosincovou sobotu jsme opět po roce, společně s dětmi i dospělými, 

prožili krásné odpoledne. Během celého týdne a v sobotu od brzkých ranních 

hodin připravovali členové výboru vše potřebné na toto sobotní odpoledne. 
Dospělí i děti se začali scházet již od 13:30 hodin ve velkém sále v přízemí 

břeclavského Domu školství. Rádi jsme i letos pozvali zástupce Jihomoravského 

kraje, náměstka hejtmana Mgr. Šlapala a zástupce města Břeclav, místostarostu 
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Ing. Válku, abychom jim poděkovali za podporu a vstřícnost k sociálním 

službám, které jsou pro sluchově postižené nezbytné. 

 Oba pozdravili všechny přítomné, informovali nás o další spolupráci a popřáli 

hezký zbytek roku i vstup do roku nového.    

O hezkou zábavu 

měli postaráno 

také děti, které 

měli připraveny 

balíčky 

s překvapením a na 

pódiu tlumočené 

kouzelnické 

vystoupení, do 

kterého se někteří 

odvážní (a nejen 

děti) i sami 

zapojili.  Dospělí 

si užili společné 

odpoledne, kdy mohli besedovat volně a bez zábran ve znakovém jazyce a také 

hodnotit uplynulý rok a svoji spokojenost s poskytovanými sociálními službami. 
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Mikuláš, čert a anděl se již těšili, až za básničku či 

písničku rozdají všem hodným dětem dárky, které 

na ně čekaly pod stromečkem. Zdá se, že hodní 

byli i dospělí, protože zbylo i na ně. Závěr 

programu již tradičně patřil oblíbené tombole.  

V letošním roce se nás sešlo opravdu hodně, sál 

byl úplně plný a na prezenční listině je 98 podpisů 
 
Děkujeme všem, kteří podpořili zorganizování této 

akce, ať finančně, nebo praktickou pomocí a 

těšíme se na Mikuláše opět v příštím roce.                                                                   

 

Sepsala Noema Čapková 

 

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav 

 

 

 

                                 Bulletin na leden připravily 

Noema Čapková, Jana Kadlčková,  

Lenka Doušová, Marcela Žáková 


