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ŘÍJEN 2021 

      Kancelář SNB                            722 719 101 (telefon + SMS)                                                     

      Bc. Noema Čapková               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: 

Milí přátelé, nezapomeňte, 8. a 9. října 

budou volby do Poslanecké sněmov-

ny Parlamentu ČR a určitě jste  

obdrželi ve schránkách volební lístky.  

Věřím, že vyberete správnou stranu, 

která má vliv k budoucnosti nejen 

nás, ale i dalších generací.  

Na str.5 jsou informace o volbách do-

stupné na internetu i ve ZJ. Příjemné 

podzimní dny. 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
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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 + ONLINE (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  

- ve Svazu tělesně postiže-

ných na Stromořadní ulici v 

Břeclavi - z důvodu Covid 

19 dočasně pozastaveny. 

Opravy zajistíme přes UNB. 

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

Úřední hodiny 
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AKCE V ŘÍJNU 

 

STŘEDA  13. ŘÍJNA 

15:00 - 17:00 hod.   Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny 

          VÝROBA SVÍČEK 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

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

          SLOVNÍK CIZÍCH SLOV 

          Jana Kadlčková 

Vždy ve středu od 14:00 - 15:00 hod - Klub neslyšících - VOLNÁ BESEDA 

STŘEDA  6. ŘÍJNA 

15:00 - 17:00 hod.     Rozvoj osobnosti - Dramaterapie  

          ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ BINGO 

          Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková 

17:00 - 19:00 hod.      Vzdělávací aktivity - Zdravotní přednáška 

          MASÁŽE A CVIČENÍ BEDERNÍ PÁTEŘE 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA  20. ŘÍJNA 

15:00 - 17:00 hod.     Rozvoj osobnosti - Klub neslyšících 

          MINITURNAJ V KARTÁCH 

          Mgr. Lenka Doušová 

17:00 - 19:00 hod.      Vzdělávací aktivity - Zdravotní přednáška 

          BYLINKY PRO DOBROU NÁLADU 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

STŘEDA  27. ŘÍJNA 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti 

          TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

          Mgr. Lenka Doušová 

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

          SLOVNÍK CIZÍCH SLOV 

          Jana Kadlčková 

PONDĚLÍ 11. ŘÍJNA   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (Pozvánka zvlášť) 

 

SOBOTA 16. ŘÍJNA    SPORTOVNÍ DEN (Pozvánka zvlášť) 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE - potvrzení 

Kdo chce přijít skupinové aktivity    

MUSÍ MÍT S SEBOU jednu z těchto věcí: 

a/ očkovací certifikát (kartička o očkování) - může použít až 14. den od druhého  

 očkování (u jednodávkových vakcín po 14 dnech) 

b/ potvrzení od lékaře po nemoci Covid-19 - může použít 180 dnů  

c/ potvrzení negativní antigenní test - může použít 72 hodin 

d/ potvrzení negativní test PCR - může použít 7 dnů 

 

INFORMACE K VOLBÁM DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

Videa v českém znakovém jazyce pro neslyšící 

Můžete se podívat na internet Ministerstva vnitra, kde najdete vi-
dea v českém znakovém jazyce, jak budou probíhat volby. Také informa-
ce o možnostech hlasování pro lidi, kteří jsou v izolaci nebo karanténě 
kvůli onemocnění covid-19. 
 
Odkaz: Video pro neslyšící - informační leták (2021) - Volby (mvcr.cz) 

 

Vzory hlasovacích lístků v elektronické podobě 

Na internetových stránkách Ministerstva vnitra jsou vzory hlasovacích 
lístků ve formátu PDF 
 
Odkaz: Vzory hlasovacích lístků (2021) - Volby (mvcr.cz) 

 
Informační letáky ve snadno srozumitelné podobě  
Odkaz: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 
2021) - Volby (mvcr.cz) 

 

QR kódy na informačních letácích 

QR kódy, které odkazují na vzory hlasovacích lístků, videa v českém 
znakovém jazyce pro neslyšící a informace pro voliče o možnostech hla-
sování, pokud jsou v izolaci nebo karanténě kvůli onemocnění covid-19. 

 

Zdroj: MV ČR 

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/video-pro-neslysici-informacni-letak-2021.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/vzory-hlasovacich-listku-2021.aspx
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
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Rybářská soutěž 

 

Dne 25. září 2021 se na Včelínku v Břeclavi konal již 

30. ročník rybářské soutěže. Vzhledem k jubilejnímu 

ročníku se očekávala hojná účast, ale vzhledem  

k pandemické situaci se sjelo 13 závodníků, převážně 

z Prahy a Jihomoravského kraje. Sraz na místě byl  

v brzkých ranních hodinách a následovalo ujasnění 

pravidel soutěže a prezentování odměn pro vítěze.   

 

Minutou ticha jsme uctili památku, na počest dlouhole-

té členky výboru Spolku neslyšících Břeclav, p. Marie 

Novákové, která nedávno odešla na druhý břeh řeky.  

 

Následně se v 7:00 rozjel závod. Netrvalo dlouho a ja-

ko prvnímu se chytil na návnadu p. Snášela amur. Jeli-

kož pravidla zněla jasně, hlavní ryba byl kapr a pod-

řadný cejn, nebyl amur uznán jako úlovek a byl vpuš-

těn zpět na svobodu. Za necelou hodinku se na návna-

du p. Říhy chytil dle odhadů nahnutí prutu a síly tahu, 

pravděpodobně kapr větší velikosti, ale k smůle závod-

níka se z toho vyvlekl. S dalšími hodinami začal hon na kapra, protože jak čas ubý-

val, na seznamu ulovených přibývalo podřadných cejnů a kapr stále nikde. Když se 

čas chýlil ke konci 13. hodiny, pokoušel své štěstí p. Brokeš s jednou udicí o ná-

hodné uchycení. A jeho strategie se vyplatila. Chytil na bok malého kapříka  

o celkové délce 8 cm. Byt´ se to zdá komické, ale pravidla zněla jasně, vítězem se 

stane ten, kdo nasbírá kapra v nejdelším součtu centi-

metrů. Stále tedy bylo s ubývajícími minutami  reálné 

zabojovat o první příčku. Jakmile byl odmáván konec 

závodu a další kapři nebyli, o vítězi bylo jasno a tím 

byl p. Brokeš s kaprem o délce 8 cm.  
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Do historie se tato událost zapíše humorným písmem, protože před 3  lety měl nej-

větší úlovek délku 94 cm a je tak dosavadním rekordem soutěže. Ten letošní drží 

rekord nejmenší kapitální úlovek a to 8 cm.  

Když už bylo o vítězi jasno, bylo potřeba určit, komu připadne druhá a třetí příčka.  

Po sečtení ulovených podřadných cejnů jsme určili majitele 2. místa s celkovou dél-

kou 334,5 cm p. Snášela a na 3. místě skončil s celkovou délkou 317 cm  

p. Režňák. Po vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen následovala společná 

fotografie do archívu a odchod.  

 

Závěrem chci ocenit i spon-

zory, město Břeclav a Spolek 

neslyšících Břeclav. Velké dí-

ky, že navzdory situace ko-

lem koronaviru a těžké době, 

dokázali vyčlenit peněžní ob-

nos, bez kterého by se sou-

těž nemohla uskutečnit.  

Další dík patří i matce příro-

dě, která na soutěž dohlédla 

hřejícím vzduchem a jasným 

světlem, až na ka-

příky , kterým za-

pomněla přikázat, ať chodí 

na návnady.  A závěrem - naviděnou za rok a s potěšením co zajímavého zase 

soutěž přinese.                                                                            Sepsal Libor Buchta 
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Spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Břeclav,  

Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem kultury ČR.  

 

 

                                

 

 

Bulletin na říjen 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  

V celé budově není 

dovoleno kouřit,  

musíte jít ven před 

budovu. 

Nevodit do klubu 

žádná zvířata, zne-

čišťují koberec. 

CENÍK KOPÍROVÁNÍ 

CENÍK LAMINOVÁNÍ 

NA MĚSÍC LISTOPAD 2021 
PŘIPRAVUJEME: 

13.11. - TURNAJ V KARTÁCH 

27.11. - MÍČOVÉ HRY 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v říjnu 

jen to nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.  

   

     Paní Julia Kostovič            5. 10.     26 let 

  Pan  Fuszenecker Franz        14. 10.               47 let 

  Paní Emílie Snášelová       16. 10.     62 let 

  Pan Zdeněk Snášel     17. 10.     62 let 

  Paní Marie Uhrová        17. 10.     38 let 

  Pan Libor Mikulík     30. 10.     54 let 

 

Se smutkem oznamujeme, 

že dne 30.8. 2021  

náhle odešla naše 

dlouholetá členka,  

přítelkyně a kamarádka  

paní Marie Nováková  

Rozloučení proběhlo  

dne 6. září. 

Vzpomínáme s láskou,  

vděčností a úctou... 


