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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 prosinci vše nejlepší  

a splněná přání v celém dalším roce. 

Paní Miroslava Čížková          11. 12.     50 let 

Pan Marek Manďok           11. 12.           32 let 

  Paní Edeltraud Piller           15. 12.    71 let 

  Pan Pavel Kalus           22. 12.    66 let 

  Pan František Jakubíček          26. 12.     61 let 

 

AKTIVITY V PROSINCI 
                                           

Středa 7. prosince      
13:00 – 16:00 hodin  Klub neslyšících - Volná beseda  

16:00 – 18:00 hodin Dámský klub – přehlídka oblečení 

                                            Pánský klub – šachy 

                                            Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová                                          

 

Středa 14. prosince        

13:00 – 18:00 hodin           Výtvarné hodiny 
                                            Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

                                            Mgr. Lenka Doušová 

 

Sobota 17. prosince           Mikuláš – pozvánka zvlášť 

 

Středa 21. prosince     

13:00 – 18:00 hodin           Klub neslyšících – Volná beseda  

                                            Bc. Marcela Žáková, Bc. Noema Čapková 

 

Čtvrtek 29. prosince Vánoční beseda – pozvánka zvlášť 
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22. 12. 2016 – 30. 12. 2016 

1. 1. 2017 

 

ÚŘEDNÍ HODINY NEBUDOU – DOVOLENÁ 

ÚŘEDNÍ HODINY NEBUDOU – SVÁTEK 

 

   

!!! 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. 

________________________________________________________________ 

♦OPRAVY SLUCHADEL♦ 

      Poradenství o sluchadlech a opravy sluchadel budou zajištěny: 

Kdy:  v pondělí 19. prosince 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 komunikovat se sociálním 

pracovníkem přes počítačový program: 

Skype: snbreclav                                 OoVoo: snbrecla_ 
 

http://www.snbreclav.rajce.net/
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Putovní pohár jednotlivců v kartách „Joker 42“ 

 – 5. listopadu 
Čas letí tak rychle, že je půl roku 

za námi, co jsme naposled 

uskutečnili turnaj a opět jsme 

pořádali soutěž v kartách.  

Ze začátku jsem byla zvědavá, 

kolik neslyšících hráčů přijede. 

Zpočátku se přihlásilo 30 hráčů a 

potřebovali jsme ještě další 2 

hráče, abychom mohli začít 

soutěžit. Z cizích hráčů už nikdo 

nepřišel, tak nám zbývalo poprosit někoho z domácích. Ochotně a poprvé jsme 

se připojily já a Emilie Snášelová. Velké díky patří tomu, že jsme se ještě ve 

středu před soutěží seznámili s pravidly her v kartách Joker 42 a zahráli jsme si 

je. Všem se to středeční hraní líbilo. Zapojila jsem se i já, pravidla znám, když 

jsem hodně hrála s rodiči a známými na dovolené nebo doma, když venku bylo 

ošklivé počasí či zima. Ale 

pravidla, co hrají neslyšící, jsou 

jiné, než jsem znala.  

Tak zpátky k sobotní soutěži. 

Měla jsem strach, jak celou tuto 

akci zvládnu - zahrát si karty a k 

tomu zapsat výsledky do počítače, 

nachystat lístky s očíslovanými 

hráči do určitého stolu, atd. Jsem 

ráda, že mi pomohl i bratr naší 

klientky Majky Novákové, pan 

Josef Kyjovský, který se poprvé u nás zapojil s vedením soutěže. Průběh celé 

soutěže proběhla hladce a bez problému. Kolem 16. hodiny, perfektní čas, jsme 

udělili cenu - napřed vítězům od 1. - 15. místa (viz tabulka), dále vítězi z 

každého kola. A tato soutěž byla putovní, tak pí Prokopovičová, která vyhrála v 

loňském roce, předala vítězi p. Vladimíru Charousovi ze SKN Kroměříž. Byla 

jsem mile překvapená i nadšená, že jsem se umístila na dobrém místě - 4. místo 

- myslím si, že je to perfektní umístění, když jsem poprvé hrála mezi 

neslyšícími.  

Po skončení s předáním cen následovala volná beseda s přáteli. Všichni odešli s 

plnou spokojeností. Opět se sejdeme v příštím roce a budeme se těšit.  

Sepsala Lenka Doušová 
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Výsledky:  

 

1. místo: Charous Vladimír   SKN Kroměříž   650 

2. místo: Jurošková Zdena   SKN Kroměříž  651 

3. místo: Karlík Pavel                  Hodonín   658 

4. místo: Doušová Lenka           Břeclav                   743 

5. místo: Prokopovičová Pavla  Ostrava   765  

6. místo: Horecký Stanislav  Moutnice   767  

7. místo: Sklenák Milan           Brno           791 

8. místo: Krška Vlastimil           Žabčice           803  

9. místo: Žákovský Josef           Opava           814 

10. místo: Žákovská Emilie           Opava           839  

11. místo: Baranyi Vojtěch           Brno           848  

12. místo: Karlíková Ivana           Hodonín           885  

13. místo: Bartusek Jan           Ostrava           956 

14. místo: Provalil Josef           Brno           961  

15. místo: Nováková Marie           Břeclav         1009  

20. místo: Buchta Josef           Břeclav                 1107  

26. místo: Horínková Helena  Břeclav                 1291  

27. místo: Režňák Petr           Břeclav         1318  

31. místo: Snášelová Emilie  Břeclav                 1644  

32. místo: Misař Josef           Břeclav                 1669  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Výlet do Brna – 19. listopadu 
Plánovaný výlet v sobotu 19. listopadu do valtického zámeckého parku se 

neuskutečnil. Sešly jsme se sice na smluveném místě (jen 3 děvčata), ale 

rozhodly jsme se nakonec změnit výletní trasu na směr Brno, protože v tento 

den škaredě pršelo. Nechtěly jsme si zablátit boty a navíc sbírat hodně mokré 

listí, šišky, apod. k vánoční tvorbě, to byl nesmysl. V Brně se schováme 

v Olympii, prohlídneme vyzdobené vánoční stromy a nabereme vánoční 

inspiraci. Tam jsme si koupily nejmíň 5 svetrů, kabelku, kabát, společenské 

šaty, kuchyňský sektor, kuchyňské nádobí… Ovšem jen pomyslně, haha…  

Ráda bych se zmínila o zpáteční cestě, která už v pohodě nebyla. Přesně 

v našem vagónu, kde jsme seděly, došlo ke zkratu na elektrické skříňce na střeše 

vagónu, přičemž následovalo metání blesků a takové rány, jako kdyby někdo 

házel zvenčí pod vagón bomby. Takto vlak chvíli ještě fičel, než se pak zastavil. 

A nastala nejistota a otazníky ve vzduchu, co se to stalo. Cestující se pak od p. 

průvodčího nechali vyvést ven na nástupiště (u Šakvic). A my s nimi, i když 

jsem panu průvodčímu nerozuměla proč. Tak jsme tam stály, oči ostříží, 

v pohotovosti a stále jsme se ohlížely, co bude. Na nástupišti k nám potom 

přistoupila jedna paní a oslovila mně příjmením a říkala, že si mně pamatuje. 

Jak potom vyšlo najevo, pracovaly jsme společně v Šohaji asi rok. Ona jako 

moje mistrová. Dlouho jsem si nemohla rozpomenout, ale ona mě po více než 

30 letech poznala. Tato dobrá dušička se nás ujala, poinformovala, co hlásil 

amplion a byla s námi až k nástupu do druhého vlaku, který přijel potom za půl 

hodiny. Tímto článkem posílám vzdušné díky té dobré paní a věřím, že nějakým 

způsobem se ty naše díky u ní zúročí.                              Sepsala Jana Kadlčková 

 

 
 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav 

 

 

 

 

Bulletin na prosinec připravily 

Noema Čapková, Jana Kadlčková,  

Lenka Doušová, Marcela Žáková 


