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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 

LISTOPAD 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Středa:     9:00  – 18:00 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  – 13:00 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 listopadu 

vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 

 

         Paní Dagmar Hodovancová       22. 11.                     59 let 

  Paní Marie Traxlerová             23. 11.       76 let 

 

AKTIVITY V LISTOPADU 
                                           

Středa 2. listopadu      
13:00 – 16:00 hodin  Klub neslyšících - Volná beseda  

16:00 – 18:00 hodin Miniturnaj v kartách “Joker 42” 

                                            Mgr. Lenka Doušová, Jana Kadlčková                                          

 

Sobota 5. listopadu           Putovní pohár jednotlivců v kartách  

                                           “Joker 42” – pozvánku jste už dostali 

 

Středa 9. listopadu        

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

16:00 – 18:00 hodin           Vzdělávací aktivity  

                                            Přednáška a beseda s policistou   

                                            - vyhlášky města Břeclav a změny v zákoně  

                                            o přestupcích.  

                                            Mgr. Zdeněk Novák 

                                            Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

 

Středa 16. listopadu    

13:00 – 16:00 hodin  Klub neslyšících – Plánování aktivit 

16:00 – 18:00 hodin           Tvořivé aktivity  

                                             Výtvarné hodiny – práce s papírem 

                                             Bc. Marcela Žáková, Bc. Noema Čapková 
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Sobota 19. listopadu          Pěší túra nebo výlet do Prahy    

                                             – informace upřesníme týden předem,   

                                                kdo má zájem kontaktujte Janu Kadlčkovou 

                                             – email: janakadlcko@seznam.cz 

                                             – sms:   720 309 652 

 

Středa 23. listopadu    
13:00 – 16:00 hodin Volná beseda 

16:00 – 18:00 hodin           Vzdělávací aktivity  

                                            Zdravotní přednáška   

                                            - diagnostika sluchových vad a vady sluchu  

Mgr. Dvořáčková, Bc. Marcela Žáková 

 

Středa 30. listopadu  
13:00 – 16:00 hodin Volná beseda 

16:00 – 18:00 hodin           Vzdělávací aktivity 

                                            Slovník cizích slov a aktuality ze světa 

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

   

!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!! 
 

                        Ceník kopírování v SNB 

Formát Cena 

A 4  Černobíle 1 Kč 

A 4  Barevně 10 Kč 

A 5  Barevně 5 Kč 
 

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. Kdo bude chtít 

objednat fotky z našich akcí, přijďte v úřední hodiny. 

 

mailto:janakadlcko@seznam.cz
http://www.snbreclav.rajce.net/
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♦OPRAVY SLUCHADEL♦ 

      Poradenství o sluchadlech a opravy sluchadel budou zajištěny: 

Kdy:  v pondělí 21. listopadu od 10.00 – 15.00 hodin 

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

Kde:  ve Svazu tělesně postižených na Stromořadní ulici v Břeclavi 

  

◘ 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 využít nabídku - komunikovat se 

sociálním pracovníkem přes počítačový program: 

Skype: snbreclav                                 OoVoo: snbreclav 

________________________________________________________________ 
 

Mezinárodní den neslyšících – 1. října 
  

Letošní MDN byl zároveň v 

duchu oslav 40. výročí 

založení naší  organizace a 

15. výročí členství v ČMJN. 

Pro tyto účely jsme pronajaly 

reprezentativní prostory firmy 

Orfeus, kde bylo dostatek 

místa nejen pro dospělé, ale i  

 

pro děti. Program zahájila 

paní předsedkyně Jana 

Kadlčková, která připoměla 

historii organizace a její 

postupný vývoj až k 

poskytování sociálních 
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služeb neslyšícím a opět vysvětlila 

rozdíl mezi členstvím v organizaci a 

využíváním služeb. Dospělí si mohli v 

klidu povídat, jíst a pít a věnovat se 

kulturnímu programu, do kterého se 

někteří odvážní muži i ženy zapojili. 

Jednalo se o výuku lidových tanců, 

pro které se neslyšící převlekli do 

zapůjčených krojů a vyzkoušeli si 

párový tanec. Poté zvlášť pro muže následovala soutěž „kloboučky“ a ženy se 

naučily společný tanec v kruhu „karičky“. Sladit pohyb s rytmem hudby zvládli 

všichni na výbornou.:-) Po krátké pauze na vydýchání a převlečení si mohli 

zájemci vyzkoušet, zda zvládnou natáhnout víno, anebo se zúčastnit soutěže 

poznávání z 5 odrůd vína. Mezitím měly děti svůj program na přilehlém dvoře, 

kde hrály různé hry a soutěže 

zaměřené na pirátskou 

tématiku. V závěru programu 

nás navštívil zástupce 

Jihomoravského kraje, 

náměstek hejtmana Mgr. 

Marek Šlapal, který nám v 

posledních letech významně 

pomohl s financováním 

organizace. Poté již 

následovala slavnostní večeře, 

která byla zlatou tečkou za 

společně stráveným odpolednem. Děkujeme všem zúčastněným, kteří se podíleli 

na vytvoření příjemné atmosféry.                                    Sepsala Noema Čapková 
 

Turnaj v šipkách „Double 301“ – 22. října 
 

Jak víme, podle plánu, se letos 

udělal turnaj v šipkách ,,Double 

301'' a to v sobotu 22.října. Účast 

sice oproti dubnovému turnaji 

menší/jen 12 osob/, zato 

odpoledne bylo v klubovně plno 

a bavili jsme se výborně. Všimla 

jsem si,že ke zlepšení celkové 
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nálady je důležité, jestliže se objeví nějaký host, který má dar disponovat 

brilantními a humornými výstupy. A zrovna tam jeden byl. Každý byl 

spokojený, i největší morous.  

A abych se vrátila k turnaji. 

I když celá soutěž probíhala 

bez nejmenšího zádrhelu, 

rozhodla jsem se na poradě 

výboru navrhnout v příštím 

roce jen jeden turnaj, 

protože v ostatních 

organizacích na podzim je 

velmi mnoho akcí. 

 

 

Tady jsou výsledky: 

 

Ženy:                                                      

1.místo---Miroslava Čížková                        

2.místo---Kateřina Fricová         

3.místo---G. Kostovičová                                     
 

Muži: 

1.místo---Ervín Fulneczek 

2.místo---Pavel Navrátil 

3.místo---Willi Kovásc 

                                                                                        

Sepsala Jana Kadlčková 
 

 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav 

 

 

 

 

Bulletin na listopad připravily 

Noema Čapková, Jana Kadlčková,  

Lenka Doušová, Marcela Žáková 


