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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.

Milí přátelé,
máme teď listopad
a znovu zimní čas.
V příštím roce v EU rozhodnou
státy, zda se zavede letní nebo
zimní čas natrvalo.
Severské státy chtějí zimní čas,
jižní státy letní čas.
Co Vy? Letní nebo zimní čas?
Vaše Jana Kadlčková

TELEFONNÍ ČÍSLA PRACOVNIC:
Bc. Noema Čapková
Mgr. et Bc. Lenka Doušová
Bc. Marcela Žáková
Jana Kadlčková

722 719 101 (telefon + SMS)
727 879 624 (telefon + SMS)
777 885 460 (pouze SMS)
607 628 910 (telefon + SMS)
720 309 652 (pouze SMS)
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TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Úřední hodiny
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.
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 termín tlumočení (např. z důvodu nemoci),
HNED oznamte tlumočníkovi!

AMBULANTNÍ (v SNB)
Pondělí:
13:00 - 17:00 hod.
Středa:
9:00 - 17:00 hod.
Čtvrtek:
9:00 - 12:00 hod.
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

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.

!!! DŮLEŽITÉ !!!
NEROZUMÍTE SMLOUVÁM, ÚŘEDNÍM DOKUMENTŮM
NEBO JINÝM PÍSEMNOSTEM?
PROSÍM, NIC NEPODEPISUJTE A PŘIJĎTE K NÁM DO KANCELÁŘE SNB.
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
Úřední hodiny
TERÉNNÍ (mimo SNB)
Pondělí:
9:00 - 12:00 hod.
Čtvrtek:
13:00 - 15:00 hod.
Sobota:
dle aktuálního programu

JAK SI MÁM OBJEDNAT
SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
V TERÉNU?
Sociální pracovnice může neslyšícího
klienta přijít navštívit do vlastního domu, 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!

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
PORADENSTVÍ
O SLUCHADLECH
A OPRAVY
budou zajištěny v pondělí
19. 11. od 10:00 - 15:00 hod.
Provádí servisní technik,
pan Pavel Šmíd
(mob. 737 042 121).
Ve svazu tělesně postižených na
Stromořadní ulici v Břeclavi.

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.

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 LISTOPADU
Vždy ve středu 14:00 - 16:30 hod - Klub neslyšících - VOLNÁ BESEDA
STŘEDA 7. LISTOPADU
16:30 - 19:00 hod.
Rozvoj osobnosti - Dramaterapie
TRÉNINK LOGICKÉHO MYŠLENÍ A PAMĚTI
Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková

STŘEDA 14. LISTOPADU
16:30 - 19:00 hod.
Vzdělávací aktivity - Přednáška
BYLINKOVÁ LÉKÁRNA - host Martina Valášková
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková
STŘEDA 21. LISTOPADU
15:00 - 17:00 hod.
Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny
VÝROBA SVÍČEK
Bc. Noema Čapková
17:00 - 19:00 hod.
Vzdělávací aktivity - Kulturní přednáška
VÁNOČNÍ TRADICE
Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková
STŘEDA 28. LISTOPADU
15:00 - 17:00 hod.
Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny
VÁNOČNÍ DEKORACE
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková
17:00 - 19:00 hod.
Vzdělávací aktivity - Beseda
SLOVNÍK CIZÍCH SLOV A AKTUALITY
Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová

SOBOTNÍ AKCE
SOBOTA 24. LISTOPADU

JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ VÝLET
KOUPÁNÍ AQUALAND PASOHLÁVKY
(Pozvánka zvlášť)
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Mezinárodní den neslyšících jsme oslavili v sobotu 6. října. Již od 13:30 hodin se
neslyšící scházeli k volné besedě, kterou si užívali při společném posezení
u zákusku, chlebíčku, kávy a společném sdílení zážitků a vzpomínek na akce,
které jsme měli v poslední době.

V 15:30 hod zahájila
akci proslovem a připomenutím

myšlenky

MDN a 20. let od
založení

ČMJN,

předsedkyně

Spolku

neslyšících Břeclav Jana

Kadlčková

a

místopředsedkyně
ČMJN - paní Jaroslava
Říhová.
Na MDN zveme každoročně také zástupce Města Břeclav a Jihomoravského kraje, letos se však jejich
účast z důvodu konání komunálních voleb nepodařilo zajistit.
Příjemné odpoledne nám zpestřila paní Lada Kománková se svými dvěma canisterapeutickými pejsky - Salsou a Toffinkou, se kterými chodí navštěvovat seniory
do domovů důchodců, na LDN nebo děti do mateřských škol, nemocnic či stacionářů.
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Pejsci mají velmi dobrý vliv na
jejich psychiku a motivaci k pohybu.
Pro paní i pejsky to byla první
zkušenost se skupinou neslyšících
a pro nás zase první možnost dozvědět se o jejich práci spoustu
zajímavostí.
Přestože jsme měli velmi málo
prostoru na to, aby nám mohli

předvést, co všechno umí,

a velkým rušivým lákadlem bylo
občerstvení na stolech, zvládli to na
výbornou.
A protože se jim mezi námi velmi
líbilo, možná je uvidíme ještě v prosinci na Mikuláše, kde by nám mohli
na pódiu předvést tanec s pejsky.
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Hodina s pejsky utekla jako voda a my
jsme se v programu posunuli k zábavným
soutěžím ve dvojicích nebo skupinách, do
kterých se zapojili děti i dospělí. Nakonec
se všichni jednotlivě utkali v Bingu, které
jsme hráli na 1 vítězné kolo. Ze všech
soutěží si vítězové odnesli na památku
jako výhru věcné ceny. Děkujeme všem,

kdo se podíleli na organizaci a těšíme se
opět za rok.
Sepsala Noema Čapková
Diky dotaci Jihomoravského kraje, kterou podpořil náměstek hejtmana pro sociální
oblast Mgr. Marek Šlapal, jsme mohli zorganizovat vícedenní pobyt našich neslyšících klientů v Praze a to od 18.10. - 21.10.
Ve čtvrtek ráno jsme odjeli vlakem do Prahy a poté do ČUN, kde jsme si odložili
batohy a vydali se na exkurzi do Poslanecké sněmovny s odborným výkladem
průvodkyně o fungování sněmovny a prohlídkou krásných reprezentativních prostor.
Potom jsme se vrátili do České unie neslyšících, kde se nám věnovala paní Spěváková

a

ukázala

nám místnosti, ve
kterých

poskytují

sociální

služby.

Prostory tam mají
opravdu velké.
Někteří naši klienti
se znali s pražskými a tak o dlouhé
diskuze

nebyla

nouze. Teprve večer jsme se odjeli
ubytovat do hotelu.
7

V pátek jsme pokračovali v
politickém duchu komentovanou
Senátu

prohlídkou
a

vycházkou

do

zahrady,

na

Valdštejnské
Pražský

prostor

hrad,

Katedrálu,

Zlatou uličku, Jižní zahradu
a Karlův most.

Ti, kteří večer ještě nebyli
unavení, se rozhodli navštívit Tichou kavárnu a ostatní
se vrátili do hotelu nabrat síly na sobotní celodenní výlet
a poznávání historické Prahy.
Neslyšící průvodce pan Petrus z ČUN nás provedl malebnými zákoutími od Václavského náměstí přes staré uličky, Nuselský most až po Vyšehrad, podělil se s námi o spoustu zajímavých informací a ukázal nám místa, kam by nás ani nenapadlo
jít. Například památník upálení Jana Palacha, Psychiatrickou kliniku, Porodnici u

Apolináře, Policejní muzeum, Kongresové centrum, Hřbitov na Vyšehradě, kde je pochována
spousta slavných osobností, Rotundu Svatého
Martina apod.
Někteří vytrvalci byli stále při síle, a tak se již za
tmy vydali objevovat krásy večerní Prahy.
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Poslední

den,

neděli,

jsme zaměřili na kulturu a
exkurzi v Národním divadle.
Průvodce se nám ochotně věnoval místo plánované hodiny téměř dvě.
Provedl nás od sklepení

přes všechny patra až po
nejvyšší venkovní terasu
s krásným výhledem na
Vltavu a její okolí. Blízko
divadla je pomník Václava Havla, kde jsme se také vyfotili s ukázkou znaků našich jmen.
Po prohlídce se někteří
ještě utíkali podívat na
Orloj a ostatní se již vydali na nádraží.
Po menším nedorozumě-

ní s místenkami jsme se
všichni vrátili domů v pořádku a hlavně plní podnětných
informací a zážitků z míst, kam
bychom se jako jednotlivci nedostali.
Byli jsme rádi, že všude, kde
jsme byli, bylo povoleno focení,
takže na webu najdete spoustu
fotek.
Sepsala Noema Čapková
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Přejeme členům SNB, kteří se narodili v listopadu vše
nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.

Pan Boris Dvořák

17. 11.

68 let

Paní Dagmar Hodovancová

22. 11.

61 let

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

UPOZORNĚNÍ

Rozšířená nabídka v kanceláři –
možnost vyzkoušení nebo zapůjčení domů

VÝLET DO
AQUALANDU
DNE 24.11.

PRODÁVÁME
●1 balení (6 ks) baterie do sluchadel
● Hadička do sluchadla - 1 ks
● Čistící tableta

V celé budově není
dovoleno kouřit,
musíte jít ven před budovu.
Nevodit do klubu žádná
zvířata, znečišťují koberec.

CENÍK KOPÍROVÁNÍ
Formát
A4 Černobíle
A4 Barevně
A5 Barevně

PŘIHLÁŠKY
DO 21.11.
VIZ. POZVÁNKA

100 Kč
20 Kč
40 Kč

Cena
2 Kč
10 Kč
5 Kč

CENÍK LAMINOVÁNÍ
Formát
A4
A5
A6

Cena
15 Kč
10 Kč
5 Kč

NA MĚSÍC PROSINEC PŘIPRAVUJEME:
Sobota 15. prosince

- Zábava s Mikulášem

Pátek 28. prosince

- Vánoční beseda

Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav

Bulletin na listopad připravily:
Noema Čapková, Jana Kadlčková, Lenka Doušová a Marcela Žáková
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