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INFORMAČNÍ BULLETIN
SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV

BŘEZEN 2017

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 – 19:00 hod.
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod.
Čtvrtek: 9:00 – 12:00 hod.
Sobota: dle aktuálního programu

Telefonní čísla pracovnic
Kancelář SNB
Bc. Noema Čapková
Mgr. et Bc. Lenka Doušová
Bc. Marcela Žáková

519 332 251 (tel/fax)
722 719 101 (telefon + SMS)
727 879 624 (telefon + SMS)
777 885 460 (pouze SMS)
607 628 910 (telefon + SMS)
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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: 13:00 – 15:00 hod.
Pátek: 8:00 – 12:00 hod.
Sobota: dle aktuálního programu

Přejeme všem, kteří se narodili v březnu, vše nejlepší
a splnění všech přání v dalším roce.
Paní Gabriele Kostovič
Paní Kamila Kutílková
Paní Marie Kounická
Pan Josef Kružík
Pan Josef Foltýn

-

1.3.
10.3.
12.3.
19.3.
25.3.

55 let
35 let
61 let
69 let
58 let

S lítostí oznamujeme, že dne 25. ledna 2017 zemřela naše
členka, paní Marie Traxlerová.

AKTIVITY V BŘEZNU
Každé pondělí
16:15 – 18:15 hodin
Každá středa
13:00 – 16:00 hodin
Středa 1. března
16:00 – 19:00 hodin

Kurz znakového jazyka
Klub neslyšících – Volná beseda
Rozvoj osobnosti
Dámský klub – beseda o módě – Etiketa
oblékání
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková
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Pánský klub – karty
Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová
Středa 8. března
16:00 – 19:00 hodin

Tvořivé aktivity
Výtvarné hodiny
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková
Rozvoj osobnosti
Pánský klub – rybářský kvíz
Jana Kadlčková

Sobota 11. března

Dámský klub
Den břeclavských žen. Pozvánka zvlášť

Středa 15. března
16:00 – 19:00 hodin

Vzdělávací aktivita
Přednáška a beseda – Veselá mysl, půl zdraví
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková

Sobota 18. března

Jednodenní poznávací výlet - Josefovský šmajd
Pozvánka zvlášť

Středa 22. března
16:00 – 19:00 hodin

Vzdělávací aktivita
Přednáška a beseda – Přírodní medicína
Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková

Sobota 25. března

Klub neslyšících
Memoriál Jany Kisové – turnaj jednotlivců
v kartách “Joker 42” – 5. ročník.
Pozvánka zvlášť

Středa 29. března
16:00 – 19:00 hodin

Vzdělávací aktivity
Slovník cizích slov a aktuality ze světa
Dramaterapie
Trénování paměti
Jana Kadlčková, Mgr. Lenka Doušová,
Bc. Marcela Žáková

Změna zimního času na letní bude 26. března. Ve 02 hod. posuneme
čas na 03 hodin – budeme spát o 1 hodinu méně.
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!!! DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!
Členské příspěvky zaplaťte do konce dubna 2017
I. skupina na 150,- Kč
u starobních důchodců
u občanů v rodičovské dovolené
u studentů
u dlouhodobě nezaměstnaných
u invalid. důchodců III. stupně

II. skupina na 200,- Kč
u pracujících občanů
Čestné členství (zdarma)
nad 80 let

Ceník kopírování

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♦
Kdy:
v pondělí 20. března od 10.00 – 13.00 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:snbreclav
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Jistě Vás bude zajímat, kdo
v sobotu 28. ledna se
nemohl podívat, jak dopadl
KUFR, píši tedy pár slov.
Ten program jsem měla pro
soutěžící připraveny. Pak
jsem z osobního důvodu
nemohla tu soutěž vést,
pověřila jsem pak proto p.
Novákovou,
aby
mě
zastoupila. Přihlásilo se 8
osob, které rády luští
hádanky.
Tady se jednalo o 16 věcí starší 60 a více let. Na každý předmět se kladly 3
otázky, z nichž jedna byla správná.
Když jsem potom prohlížela výsledky, překvapily mě nesprávné odpovědi –
např. dřevěný hříbek na látání ponožek nebo malířský váleček na ozdobný
obtisk stěn bytových místností. Nemyslitelné, aby bytový malíř před 60 lety tyto
válečky neměl. My jsme měli doma asi 15 ks. Už je dávno nemáme, vyhodily
se.
Ostatní předměty už na
uhodnutí
účelu
byly
mnohem těžší. Např. brusič
žiletek nebo krásná malá
schránka se soškou Panny
Marie, která se nosila do
kapsy jako štístko (štěstí).
Ke
konci
soutěže
postoupili 2 osoby a o třetí
místo se potom utkaly 4
osoby, které měly stejný
počet bodů. Připraveno
bylo dalších 6 předmětů a třetí místo pak připadlo p. J. Misařovi.
Výsledek:
1. místo: p. Emilie Snášelová
2. místo: p. Edeltraud Piller
3. místo: p. Josef Misař
Sepsala Jana Kadlčková
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Čtrnáct dní poté, v sobotu
11. února jsme připravili
společenskou
hru
„ČLOVĚČE, NEZLOB
SE….“, příhodnou na zimní
čas.
Tyhle
figurky,
které
vypadají jako lidičky a
kostky s číselnými puntíky,
které často rozhodovaly, jak
ty „lidičky“ rychle půjdou
do ohrady – alou domů,
jsme hrávali do ruky ještě
jako žáci základních škol,
že? Asi před 2 roky hru
Člověče,… jsme oprášili a
dali do programu a ta hra se
ujala. Je to nenamáhavá,
příjemná a veselá hra. Letos
jsme ji uvedli znovu a v tu
zmíněnou sobotu ke stolům
zasedlo přihlášených 16
hráčů.
Pravidlo: z jednoho stolu
postupovaly vždy 2 osoby.
U finálového stolu 4 osob byla první p. Emilie Snášelová, která úspěšně zahnala
svoje „lidičky“ – figurky do alou domů. Druhá potom byla p. Zuzana
Janušková a nakonec p. Edeltraud Piller jako třetí umístění.
Sepsala Jana Kadlčková
Spolufinancováno Jihomoravským krajem a městem Břeclav

Bulletin na březen připravily
Noema Čapková, Jana Kadlčková,
Lenka Doušová, Marcela Žáková
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