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ZÁŘÍ 2020 

      Bc. Noema Čapková               727 879 624 (telefon + SMS) 
                                                        722 719 101 (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: 

Milí přátelé, 
po dvou měsících prázdnin Vám 

opět zasíláme informační bulletin. 
Věřím, že jste si užili pěkné léto, 
dovolené, děti prázdniny a že v 

plném zdraví se opět budeme moci 
setkávat na pravidelných aktivitách 

nebo při různých situacích,  
ve kterých Vám můžeme  

být nápomocni 

Vaše Noema Čapková 

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  

21. 9.  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. 

 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 

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. 

AMBULANTNÍ (v SNB) 
Pondělí:         9:00 - 18:00 hod. 
Středa:           9:00 - 19:00 hod. 
Čtvrtek:          9:00 - 12:00 hod. 

TERÉNNÍ (mimo SNB)  
Úterý:             9:00 - 12:00 hod. 
Čtvrtek:        13:00 - 17:00 hod. 

Úřední hodiny 
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AKCE V ZÁŘÍ 

 

DALŠÍ AKCE 

 

SOBOTA 12. ZÁŘÍ  TURNAJ V NOHEJBALE (Pozvánka zvlášť) 
 

 

 

SOBOTA 19. ZÁŘÍ RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ - POZOR !!! ZRUŠENO !!!  

 

STŘEDA 16. ZÁŘÍ 

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

          PSYCHICKÉ PORUCHY II. - host Bc. Jitka Velecká  

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 9. ZÁŘÍ 

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

          ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA NESLYŠÍCÍCH       

          Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 30. ZÁŘÍ 

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

          MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA 2. ZÁŘÍ 

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

          MOJE KULTURNÍ ZÁŽITKY Z ČR A BOSNY 

          Host Roman Lupoměský - neslyšící  

STŘEDA 23 .ZÁŘÍ 

16:00 - 17:30 hod.   Rozvoj osobnosti  

          TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

          Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková  

17:30 - 19:00 hod.   Vzdělávací aktivity - Beseda  

          SLOVNÍK CIZÍCH SLOV  

          Jana Kadlčková 

Vždy ve středu  14:00 - 16:00 hod - Klub neslyšících - VOLNÁ BESEDA 
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PSYCHOREHABILITAČNÍ POBYT V ČESKOSASKÉM ŠVÝCARSKU 

25. 7. - 1. 8. 2020 

Nejdříve malá rekapitulace pobytů z předchozích let :-)  

2017 - Lipno, 2018 - Adršpach, 2019 - Jeseníky a Luhačovice 

V sobotu 25. 7. vyrazilo 8 aut a v nich 

celkem 32 účastníků z různých koutů 

Moravy. Naše první společná zastávka 

byla v Kralupech nad Vltavou na společ-

ném obědě. Část aut se poté oddělila, 

aby navštívila zámek a park Veltrusy     

a část pokračovala převzít pokoje          

v  penzionu Kamzík a dojednat všechny 

počáteční náležitosti. Po společné veče-

ři byla první schůzka - informační, se-

znamovací a plánovací. Tyto schůzky se 

pak konaly každý večer, abychom se 

domluvili na možnostech výletů vždy ná-

sledující den s ohledem na počasí, chuť 

a nadšení či případnou únavu. Většinou jsme byli 

rozděleni podle typu programu do dvou skupin a nyní 

Vám přináším stručné shrnutí.  

Neděle: počasí nám nepřálo, dopoledne bylo přímo 

ošklivé, přesto jsme pokořili rozhlednu Děčínský 

Sněžník. Odpoledne 1. skupina navštívila děčínské 

ZOO. 2. skupina se vydala 

na děčínský zámek a Rů-

žovou zahradu. Potom 

jsme se sešli společně na 

krásné vyhlídce Pastýřská 

stěna. 
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Pondělí: počasí dostalo rozum a pochopilo, že by nám, Moravákům, kteří vážili tak 

dlouhou cestu, mohlo být  více nakloněno, a od toho dne už jsme měli jen pěkné 

počasí. 1. skupina se vydala na procházku kolem řeky Kamenice až k přístavišti     

a poté na lodičkách Tichou soutěskou tam i zpět stejnou cestou do Hřenska, což je 

nejníže položený bod v Česku. 2. skupina navštívila Tři prameny od kterých výšla-

pem do kopce dorazili až na Pravčickou bránu, potom po hřebeni na Mezní louku, 

prudkým kopcem dolů na lodičky Tichou soutěskou a procházkou zpět do Hřenska. 

Úterý: 1. skupina, ve které bylo více dětí, zůstala dopoledne v okolí penzionu, kde 

využili hřiště a bazén a v poledne vyrazili na přírodní koupaliště ve Sloupu v Če-

chách - Radvanecký rybník. 2. skupina vyrazila už ráno do skalního města a na vy-

hlídkový okruh přes Lesní divadlo a rozhlednu Na Stráži a odpoledne se připojila    

k ostatním ke koupání. Odtud jsme společně navštívili nádherný přírodní útvar Pan-

ská skála. 
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Středa: výlet do Německa na skalní most      

v Bastei, kde bylo tolik lidí, že to vypadalo ja-

ko na Václavském náměstí v Praze ještě 

před koronavirem, a kdo chtěl fotit, musel po-

čkat, až ostatní zastaví. Navzdory davům lidí 

byli všichni usměvaví a v pohodě. Pokračo-

vali jsme na skalní pevnost Königstein, kam 

jsme měli možnost vyjet výtahem a kde se již 

davy lidí rozprostřely na velké ploše pevnos-

ti. 

Čtvrtek: 1. skupina opět dopoledne strávila v okolí penzionu a v poledne se vydala 

po krátké zastávce na Trpasličích skalách do Jetřichovic a odtud na krásnou vy-

cházku k Dolskému mlýnu, kde se mohli brodit v osvěžující říčce, malovat na ka-

mínky a prozkoumat zbytky mlýna, kde se točila známá česká pohádka Pyšná prin-

cezna. 2. skupina absolvovala opět již od rána náročnou túru na Mariinu vyhlídku, 

Vilémiinu stěnu k Rudolfovu kameni až do Jetřichovic. 

Pátek: exkurze všech účastníků do Skláren Jílek v Kamenickém Šenově, potom se 

1. skupina vydala na výšlap k vyhlídkové věži Růženka v obci Růžová a na vyhlíd-

ku Belveder v Labské stráni. 2. skupina navštívila indiánskou vesničku Rosehill, 

kde si mohli udělat představu o jiném stylu života a zasoutěžit. 

Sobota: některá auta vyrazila hned po snídani domů a některá se ještě zastavila    

v Mladé Boleslavi na muzeum Škoda a přírodní rezervaci Radouč, kde byla syslí 

louka. Důležité je, že všichni domů dorazili v pořádku a navzdory velkému počtu lidí 

se nikomu nic zlého 

nestalo.  

Poděkování patří    

i Ministerstvu zdra-

votnictví za poskyt-

nutou finanční pod-

poru, díky níž měli 

neslyšící pobyt lev-

nější. 

Příští rok se může-

te těšit na pobyt     

v Třeboni a okolí :-) 

Sepsala  

Noema Čapková 
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Spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Břeclav,  

Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem kultury  

 

 

                                

 

 

Bulletin na září 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 

 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
 

Rozšířená nabídka v kanceláři –  
možnost vyzkoušení nebo zapůjčení domů  

 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v září 

 vše nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.  
 

      Paní Marcela Babková      4. 9.      33 let     

      Pan Luděk Beran         4. 9.     61 let 

      Paní Sylvia Losek        6. 9.     65 let 

      Paní Helena Hladká       12. 9.     68 let 

      Paní Magda Racková      16. 9.     42 let 

      Paní Noema Čapková      19. 9.     48 let 

      Paní Ludmila Mieržwinská   24. 9.     68 let 

      Pan Patrik Slavík        26. 9.     54 let 

      Pan Luděk Fojtík        30. 9.     55 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 ŘÍJEN  PŘIPRAVUJEME: 

SOBOTA 3. ŘÍJNA              MEZINÁRODNÍ DEN NESLYŠÍCÍCH 

SOBOTA 17. NEBO 24. ŘÍJNA         SPORTOVNÍ DEN 


