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LEDEN 2018 

      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) 

Kontakt: 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 

facebook:  

www.facebook.com/

snbreclav 

TELEFONNÍ ČÍSLA PRACOVNIC: 

Vážení přátelé,  
 

než dostanete tento bulletin, 
budeme už pomalu v novém roce. 

Všimli jste si, že náš  
Spolek má nové logo?  

A také nové webové stránky?  
A je i na Facebooku?  

Přivítala bych vyjádření vašich 
názorů na tyto novinky. 

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. 

INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV 

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

JAK SI MÁM OBJEDNAT  

TLUMOČNICKOU SLUŽBU  

V TERÉNU? 

 

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  

15. 1. 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 

Dopis: viz kontakt (1.strana) 

 
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 LEDNU 

Vždy ve středu  14:00 - 16:30 hod - Klub neslyšících - VOLNÁ BESEDA 

STŘEDA 10. LEDNA 

16:30 - 19:00 hod.  Rozvoj osobnosti - Dramaterapie  

          ROZVOJ LOGICKÉHO MYŠLENÍ 

          Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 17. LEDNA  

16:30 - 19:00 hod.  Vzdělávací aktivity - Beseda 

          NOVÉ INFORMACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI 

          Bc. Marcela Žáková, Bc. Anna Průšová  

STŘEDA 3. LEDNA  

16:30 - 19:00 hod.  Vzdělávací aktivity  - Beseda 

          NOVOROČNÍ BESEDA 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková  

SOBOTA 13. LEDNA   DRAMATERAPIE 

           ZÁBAVNÁ HRA “BINGO”(Pozvánka zvlášť) 

 

SOBOTA 27. LEDNA   DRAMATERAPIE 

           ZÁBAVNÁ HRA “KUFR”(Pozvánka zvlášť) 

 

SOBOTNÍ AKCE 

STŘEDA 31. LEDNA  

16:30 - 19:00 hod.  Vzdělávací aktivity - Beseda 

           SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A AKTUALITY ZE SVĚTA 

 Jana Kadlčková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 24. LEDNA  

16:30 - 19:00 hod.  Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny  

          HŘEJIVÉ ZIMNÍ DEKORACE 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 
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V měsíci prosinci proběhl: 

 

Předvánoční atmosféra a přípravy na konec roku 2017 nás lákaly do velkoměsta, 

proto jsme využili možnost výletu na Vánoční trhy do Brna.  

V úterý odpoledne 12. prosince jsme se vydali na společnou cestu. Jízda vlakem 

utekla jako voda, ani jsme si nestihli všechno povykládat a už jsme byli na místě. 

Cesta na náměstí se tím pádem o něco protáhla, neboť pozorování okolí a vzájem-

né sdílení vyžadovalo časté zastávky. Ovšem krásně vyzdobené náměstí Svobody 

se spoustou stánků nás všechny učaroval. Pozvolna jsme shlédli většinu stánků s 

různými výrobky, suvenýry, jídlem a pitím a zastavili jsme se na chvíli i u kulturního 

vystoupení. Každého lákalo něco jiného a nabídka byla opravdu bohatá, přímo 

pastva pro oči všech neslyšících. Mezitím se krásně setmělo a vynikla tak vánoční 

výzdoba města. 

Zlatým hřebem byla 

návštěva stánku U 

neslyšící palačinky 

na Zelném trhu, 

který obsluhují nes-

lyšící zaměstnanci 

Kavárny u Žambo-

cha. Tam jsme se 

všichni s chutí ob-

čerstvili, udělali pár 

posledních fotek na 

památku a vydali 

jsme se zpět na ná-

draží.  

Cesta zpět proběh-

la také hladce a 

nám zůstaly pěkné 

vzpomínky a hlavně 

naladění na násle-

dující vánoční dny. 

 

 

 

Sepsala 

Noema  

Čapková 
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Zábava s Mikulášem 

 

Třetí prosincová sobota patřila opět po roce jedné z našich největších akcí a to Zá-

bavě s Mikulášem.  

Během celého měsíce, a v sobotu od ranních hodin, připravovali členové výboru 

vše potřebné. Dospělí i děti se začali scházet od 13:30 hodin ve velkém sále v pří-

zemí břeclavského Domu školství. Volnou besedu zpestřoval dospělým prodej líst-

ků do tomboly a dětem výtvarný workshop s vánoční tématikou. V letošním roce se 

nás opět sešlo opravdu hodně, a sál byl úplně plný.  

Jsme rádi, že i letos přijali naše pozvání 2 hosté, a to zástupce Jihomoravského 

kraje, náměstek hejtmana Mgr. Marek Šlapal a zástupce města Břeclav, místosta-

rosta Ing. Jaroslav Válka, abychom jim poděkovali za podporu a vstřícnost k sociál-

ním službám, které jsou pro sluchově postižené a jejich začlenění do slyšící spo-

lečnosti velmi důležité. 

Při slavnostním zahájení jsme informovali účastníky o průběhu poskytování a fi-

nanční podpoře služeb v roce 2017. Oba hosté pozdravili všechny přítomné krát-

kým proslovem, informovali nás o další možné spolupráci a popřáli hezký zbytek 

roku v předvánočním čase i úspěšný rok 2018.  
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O kulturní vystoupení pro dospělé se postarala he-

rečka z Divadla Neslyším a  pro děti zahrálo pohádku 

Divadýlko Květinka.  

Děti již netrpělivě čekaly na příchod Mikuláše, čertů a 

andělů,  kteří měli pod stromečkem na rozdávání 

spoustu dárků. Za básničku či písničku se dostalo na 

všechny děti a i některé dospělé.   

 

Závěr programu již tradičně patřil oblíbené tombole a každá výhra měla svého no-

vého majitele. Někdo měl více štěstí, jiný smůlu, ale tak už to v životě chodí. :-) 

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.  

Děkujeme všem, kteří pomohli finančně nebo prakticky zorganizovat tuto akci, 

společně s dětmi i dospělými jsme tak mohli prožít krásné odpoledne.                                                            

 

Sepsala Noema Čapková 



 8 

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav 

 

 

 
                                

Bulletin na leden 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 (2 ks)       3 000 Kč 
6. Hrnek se znakem “čaj”               40 Kč  
7. Prostírání s prstovou abecedou           20 Kč  

 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v lednu vše nejlepší 

a splnění všech přání v dalším roce.  

 

Pan Miroslav Kostovič               3. 1.       57 let 

     Paní Zuzana Janušková              8. 1.       84 let 

     Pan Petr Režňák               23. 1.    56 let 

     Paní Zdeňka Pippingerová     31. 1.       25 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 ÚNOR PŘIPRAVUJEME: 

Sobota 10. února - Společenská hra “Člověče, nezlob se” 

Sobota 24. února - Dětský maškarní karneval 

 

 

V NOVÉM ROCE 2018 VÁM PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY  

 A PŘÍJEMNÝCH SPOLEČNÝCH ZÁŽITKŮ  


