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LISTOPAD 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: 

Vážení přátelé,  

měsíc listopad je každý rok ve zname-

ní příprav na prosincové akce a pevně 

věřím, že nám letos vyjdou. Čeká nás 

spousta práce, ze které budou mít ne-

slyšící radost i užitek, např. příprava 

Mikuláše nebo natáčení pro TKN o si-

tuaci po červnovém tornádu. Buďte te-

dy zdraví a pozitivní pouze v myšlení. 

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 + 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. 



 3 

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 LISTOPADU 

 

STŘEDA  10. LISTOPADU 

15:00 - 17:00 hod.   Rozvoj osobnosti 

          CVIČENÍ PAMĚTI - KARTY JOKER 42 

          Mgr. Lenka Doušová 

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

          SCHIZOFRENIE A JEJÍ PROJEVY - Host: Jitka Velecká 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

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

STŘEDA  3. LISTOPADU 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti   

          TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

          Mgr. Lenka Doušová, Bc. Marcela Žáková 

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

          SLOVNÍK CIZÍCH SLOV 

          Jana Kadlčková 

STŘEDA  24. LISTOPADU 

15:00 - 17:00 hod.      Vzdělávací aktivity - Beseda 

          SLOVNÍK CIZÍCH SLOV 

          Jana Kadlčková 

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

          PÉČE O CHRUP 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

ČTVRTEK 25. LISTOPADU 

15:00 - 18:00 hod.      Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny 

          VÝROBA SVÍČEK 

          Bc. Noema Čapková, Bc. Marcela Žáková 

SOBOTA 13. LISTOPADU  PUTOVNÍ POHÁR JEDNOTLIVCŮ V KARTÁCH  

             (Pozvánka zvlášť) 

SOBOTA 27. LISTOPADU  MÍČOVÉ HRY + KUŽELKY  

             (Pozvánka zvlášť) 

 

STŘEDA 17. LISTOPADU - STÁTNÍ SVÁTEK - ZAVŘENO 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE - potvrzení 

Kdo chce přijít na 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 24 hodin 

d/ potvrzení negativní test PCR - může použít 72 hodin 

 

JE DOBRÉ O TOM VĚDĚT 

Co se od 25. října 2021 mění: 

• všichni zaměstnanci musí na pracovištích nosit respirátory, pokud mezi za-

městnanci není rozestup 1,5 m. Stejné opatření platí pro všechny hromadné akce 

bez ohledu na počet účastníků.  
  Opatření se netýká těch, kteří jsou na pracovišti sami.  

 

Co se od 1. listopadu 2021 mění:  

• Testování:  

 Přestanou být hrazené zdravotními pojišťovnami.  

 Platí se sami (osoby starší 18 let).  

ALE:  

Proplacené testy budou mít očkovaní a ti se započatým očkováním, dále osoby 

poslané na testování na základě lékařského doporučení anebo ti, kterým se ze 

zdravotních důvodů očkování nedoporučuje.  

 

Mění se doba platnosti PCR i antigenních testů.  

Antigenní test - platnost jen jeden den (24 hodin) 

PCR test - platnost jen tři dny (72 hodin)  

 

• Restaurace: Povinnost kontrolovat bezinfekčnost hostů budou mít samotné 

restaurace. Opatření neplatí pro jídelny v obchodních centrech ani pokud si zá-

kazník bere jídlo s sebou. 

 

• Bezinfekčnost: děti do 12 let nebudou muset prokazovat bezinfekčnost. Ta se 

jinak prokazuje platným očkováním, potvrzením o prodělaném covidu během 

posledních 180 dnech anebo platným testem (3 dny pro PCR test, 24 hodin pro 

antigenní test). 
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Mezinárodní den neslyšících 

 

V sobotu 9. 10. jsme se sešli, abychom společně oslavili Mezinárodní den neslyší-

cích a 45 let od založení naší organizace + 20 let členství v ČMJN.  

 

Akce se konala ve slavnost-

ním sále Dělnického domu. 

Při vstupu dostali všichni 

členové malý dárek  

a bylo pro ně připravené 

drobné pohoštění na stole, 

kterým si mohli zpříjemnit 

volnou besedu.. 

Program zahájila proslovem předsedkyně Mgr. Lenka 

Doušová a poté si vzali slovo - gesta, moderátorské 

duo - ART Dani&Reni z Brna.  

 

Nachystali pro diváky různé soutěže, například - 

správně zařadit, do kterého desetiletí patřil určitý střih 

plesových šatů nebo co nejrychleji na sebe navlék-

nout co nejvíc kusů oblečení, správně uvázat pán-

skou kravatu, či navázat na sebe v určitém čase co 

nejvíc oblečení, aby se vytvořila co nejdelší šňůra. Ví-

tězové byli odměněny drob-

nými dárky. 

 

Na „Módní přehlídce“ mo-

delky předváděli různé ob-

lečení, které jsme vybrali  

a vypůjčili v second-handu, 

aby vzájemně barevně  

a stylem k sobě pasovalo. 

Trošku pro inspiraci i poba-

vení diváků. Nakonec si 

mohli dámy jednotlivé kusy 

oblečení zakoupit za ro-

zumnou cenu.  
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Bohužel se na přehlídce neobjevil žádný pánský model, tímto se divákům omlouvá-

me a slibujeme, že příště se zaměříme i na ně :-) 

 

Celá akce byla zakončena občerstvením – bohatým a chutným rautem zajištěným 

firmou MVG catering.  

 

Děkujeme všem modelkám a starobřeclavskému sekáči za zapůjčení oblečení.  

 

Za finanční podporu, díky které jsme mohli připravit bohatý program, děkujeme 

Městu Břeclav a Ministerstvu kultury ČR. 

Sepsala Marcela Žáková 

 

 

Sportovní den 

 

Sobotní odpoledne 16. října jsme 

strávili na příjemném místě v areálu 

LOTUS centra.  

 

Velmi zajímavá byla první hodina, kte-

rou jsme zahájili pod odborným dohle-

dem golfového trenéra, pro nás netra-

dičním sportem, na golfovém odpališ-

ti. Dozvěděli jsme se spoustu užiteč-

ných rad a informací, například o 

správném držení těla při odpalu, jaké 

jsou typy holí, či základní pravidla pro hru. Pro většinu přítomných byla překvapující 
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informace, že golf není až tak nákladný sport, jak se traduje, ale že je docela do-

stupný. Příjemným zjištěním pro zúčastněné bylo, že věk v tomto sportu nehraje až 

takovou roli a že neomezuje toliko v pohybu.  Není až tak fyzicky namáhavý, a do-

konce někteří objevili skrytý talent pro tento sport. Musíme ocenit trenéra, že se 

všem trpělivě věnoval a odpovídal na zvídavé otázky nadšených hráčů.  

 

Postupně jsme využili kurty pro badminton nebo tenis a zahrát jsme si mohli také 

stolní tenis – ping-pong. 

 

Na své si přišli i nesportovci, 

kdy pro ně byla spuštěna lase-

rová střelnice a mohli si vybrat 

z několika her, ve kterých stříleli 

na kachny, plechovky, kovboje 

či do terčů. Některé střelce tato 

aktivita zaneprázdnila i na celé 

2 hodiny. 

 

Nakonec jsme si příjemně pro-

táhli svá těla pod zkušeným ve-

dením lektora jógy Ramananda 

(Ra. Panajotova), který dokázal 

přizpůsobit své cvičení slucho-

vému postižení účastníků. 

 

Na závěr můžeme jen potvrdit motto, které mají v centru...   

„Je místo stvořené pro Tebe, má 

vše, co potřebuješ, pod jednou 

střechou. Místo, kde Tě úsměv 

zahřeje u srdce a kde Tvé srdce 

nezůstane samo. Místo, kde Ti 

pomůžeme najít Sebe sama.“ 

 

Neslyšícím byla po celou dobu 

k dispozici tlumočnice znakového 

jazyka.  

Odcházeli jsme s hezkým poci-

tem, že se musíme opět vrátit.  

 

Děkujeme.                                                                            Sepsala Marcela Žáková 
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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  

CENÍK KOPÍROVÁNÍ CENÍK LAMINOVÁNÍ 

 

NA MĚSÍC PROSINEC 2021 PŘIPRAVUJEME: 
 

4. prosince - MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 

28. prosince - VÁNOČNÍ BESEDA 

 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v listopadu 

jen to nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.  

   

        Pan Boris Dvořák            17. 11.     71 let 
  

     Pan Pavel Bartoš        18. 11.               47 let 
  

     Paní Dagmar Hodovancová  22. 11.     64 let 

   

V celé budově není  

dovoleno kouřit,  

musíte jít ven před budovu. 

Nevodit do klubu žádná 

zvířata, znečišťují koberec. 


