
 1 

 

LISTOPAD 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,  
 

stále se nacházíme ve zvláštní situaci. 
Prodloužili nám nouzový stav, prozatím 

do 20. listopadu, ale naše služby  
pro Vás nadále fungují s dodržením 3R.  
Věnujte pozornost, zvláštně na str. 5 a 6.  
Podařilo se nám v říjnu uskutečnit aspoň 

jednodenní výlet do Brna, bylo to fajn  
s počtem osob, i když jsem tam nebyla. 

Buďte všichni zdrávi a sejdeme se  
v lepší čas v hojném počtu.  

 

Vaše Lenka Doušová 

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


 2 

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  

16. 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. 

 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 LISTOPADU 

STŘEDA 11. LISTOPADU 

14:00 - 16:00 hod.   Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny 

           VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  

           Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

16:30 - 18:30 hod.   Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny 

           VÁNOČNÍ TVOŘENÍ  

           Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

STŘEDA 4. LISTOPADU 

14:00 - 16:00 hod.   Rozvoj osobnosti  

           TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

           Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

16:30 - 18:30 hod.   Rozvoj osobnosti  

           TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

           Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

STŘEDA 18. LISTOPADU 

14:00 - 16:00 hod.   Vzdělávací aktivity - Beseda 

           SENIORSKÁ OBÁLKA 

           Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

16:30 - 18:30 hod.   Vzdělávací aktivity - Beseda 

           SENIORSKÁ OBÁLKA 

           Bc. Noema Čapková, Mgr. et Bc. Lenka Doušová 

STŘEDA 25. LISTOPADU 

14:00 - 16:00 hod.   Vzdělávací aktivity - Beseda  

           SLOVNÍK CIZÍCH SLOV  

           Jana Kadlčková 

16:30 - 18:30 hod.   Vzdělávací aktivity - Beseda  

           SLOVNÍK CIZÍCH SLOV  

           Jana Kadlčková 

Počet osob ve skupině max.6. Prosím, objednejte se  

a rezervujte si místo ve skupině předem.  

Program bude stejný pro obě skupiny. 
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OZNÁMENÍ - POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V LISTOPADU  
 

1/ AMBULANTNÍ (V KANCELÁŘI SNB)  

– budou jen Noema Čapková a Lenka Doušová: 

  Pondělí:              9 – 18 hodin 

  Středa:                9 – 19 hodin 

  Čtvrtek:               zavřeno 

Předem se objednat (kdy, v kolik hodin, za jak dlouho a stručně, co se bude řešit) 

Při vstupu do kanceláře dodržujte následující postup: 

·  Osobně přijďte jen úplně zdraví - před vstupem použijte dezinfekci na ruce 

·  Důležité předem se objednat 

·  Čas v kanceláři omezte na co nejkratší dobu 

·  Dodržujte odstup od zaměstnance 2 metry - mějte roušku nebo štít 

  

2/ ON-LINE (SKYPE: snbreclav, Whatsapp, …)  

– budou Marcela Žáková, Noema Čapková a Lenka Doušová: 

  Pondělí – čtvrtek:            8 – 17 hodin 

  Pátek:                              8 – 12 hodin 

Prosím, dodržujte čas, mimo dodržování času vyřídíme až v následujícím dni.  

A nejlépe se domluvit dopředu, že chcete web.  

 

3/ TLUMOČENÍ V TERÉNU  

– budou Marcela Žáková, Noema Čapková 

nemění se, platí to - objednat se dopředu 

 

Marcela Žáková  - bude pracovat pouze on - line a v terénu (v kanceláři nebude)

          607 628 910 (telefon + SMS)  

            606 162 590 (WhatsApp) 

 

Noema Čapková  - bude pracovat v kanceláři, on-line  a v terénu 

             727 879 624 (telefon + SMS + WhatsApp)  

 

Lenka Doušová   - bude pracovat v kanceláři a on-line   

            777 885 460 – neslyšící (jen SMS + WhatsApp) 
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Výlet do Brna (ZOO + Hrad Veveří) - 3. 10. 2020 

Když tak sedím a píši tento článek, uvědomuji si, že jsme měli vlastně štěstí. Za tý-

den, na příkaz vlády, z důvodu rychlého nárůstu nemocných na koronavirus, se za-

vřely všechny ZOO. 

Nám v tuto sobotu všechno přálo. Vlak přesně na čas, šalina si to plynule šinula na 

přehradu, parník pak utěšeně brumlal, a my se dívali na panorama (pláže, poseka-

ný trávník, zajímavé) a sluníčko se usmívalo. Musím však konstatovat, že vložit do 

jednoho výletu dva programy byla chyba. Na hrad Veveří, kde jsme vystoupili, byl 

vyhrazen čas jen na jednu hodinu.  

OZNÁMENÍ O AKTIVITÁCH 
 

Sobotní aktivity do konce roku 2020 NEBUDOU 

Mikuláš nebude, což nás mrzí a budeme doufat v lepší situaci v příštím roce. 

 

Středeční skupinové aktivity BUDOU  

Opět s dodržováním 3 R - Ruce - Rozestupy - Rouška 

Program bude na 2 skupiny - musíte se přihlásit předem !!!  
                                                  Lence Doušové nebo Nomce Čapkové 

14:00 - 16:00 hod. - 1. skupina - max. 6 osob 

            16:00 - 16:30 hod. - dezinfekce prostor, intenzivní větrání 

16:30 - 18:30 hod. - 2. skupina - max. 6 osob 
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Odhadem cesta nahoru a dolů 30 minut. Prohlídka ko-

lem hradu sotva 30 minut. Zůstali jsme tedy radši na 

přístavišti a prohlédli aspoň nedávno hezky opravený 

most přes přehradu. Při zpáteční plavbě jsme pozoro-

vali armádu platících nadšenců, fičeli velkou rychlostí,  

a ne málo jich i padalo do vody. Nevím, jak se tomu 

sportu říká. Foukal k tomu příhodný poryv větru. Sluníč-

ko vytvářelo na vodě hvězdičky a roj plachtících v trojú-

helníku na vodě, no krása. Na momentkách ty okamži-

ky nevypadají tak úžasně.  

Mě ZOO překvapilo rozlehlostí a hojným počtem ná-

vštěvníků. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna 

skupina (i tři děti) nastoupila asi do vláčku a my prohlíd-

kou zvířat si došlapali do vrchu. Tam bylo občerstvení v půvabných kulatých slamě-

ných stříškách, připomínající africké příbytky. Tam jsme si sedli na kafe s výhledem 

do výběhu žiraf. ZOO nabízí i různé hrátky pro děti, 

moc hezké. Nejvíc se nám líbili asi žirafy i celé ZOO, 

které má několik cest. My jsme nenašli opice a lední 

medvědy až po správné cestě. Vlak jsme stihli o půl 

sedmé večer velmi spokojení a hlavně, že se sešla vý-

borná parta. Bylo nás třináct. Příště jen na jeden pro-

gram, že? Samostatně na hrad Veveří?                                   

            Sepsala Jana Kadlčková 
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Spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Břeclav,  

Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem kultury ČR.  

 

 

                                

 

 

Bulletin na listopad 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 listopadu 

 vše nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.  

 

    Pan Boris Dvořák          17. 11.      70 let 

    Paní  Dagmar Hodovancová        22. 11.               63 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 PROSINEC PŘIPRAVUJEME: 

5. 12. - MIKULÁŠ NEBUDE !!!! 

28. 12. - SILVESTROVSKÁ SETKÁNÍ NEBUDE!!! 

DALŠÍ PROGRAM DLE VÝVOJE SITUACE. 


