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KVĚTEN 2022 

       
 
 

                       TELEFONNÍ ČÍSLA PRACOVNIC: 

      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 

Milí přátelé,  
sportovci celého světa se 1. – 15. května 
2022 sjedou do brazilského města Caxias 
do Sul na 24. Letní deaflympiádu.  
Letos se zúčastní celkem  23 českých 
sportovců (střelba, atletika, tenis, badmin-
ton, karate, cyklistika, beachvolejbal, golf 
a orientační běh).  
Držme palce.  
Kdo se chce po zimním oddechu hýbat 
sportem, přijďte na Sportovní den –  14. 
května.  
                               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 postižených  

na Stromořadní ulici 5, v Břeclavi   

Každé třetí pondělí v měsíci  

10:00 - 16:00 hod  

 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 neslyšící-

ho klienta přijít navštívit do vlastního 

domu, 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 KVĚTNU             

STŘEDA  25. KVĚTNA 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti  

          HRAVÉ ODPOLEDNE 

          Mgr. Lenka Doušová 

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  4. KVĚTNA 

15:00 - 19:00 hod.      Tvořivé aktivity - Výtvarné hodiny 

          DÁRKOVÉ TAŠKY 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 

STŘEDA  18. KVĚTNA 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti  

          TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

          Mgr. Lenka Doušová 

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

          JAK FUNGUJE BOLEST? 

          Bc. Noema Čapková 

STŘEDA  11. KVĚTNA 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti  

          ZÁBAVNÁ SOUTĚŽ BINGO 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 

17:00 - 19:00 hod.      Rozvoj osobnosti - beseda o výživě 

          OCHUTNÁVKA JARNÍCH SALÁTŮ  

          - přineste svůj oblíbený 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 

 

SOBOTA 14. 5.     SPORTOVNÍ DEN - LOTUS  (pozvánka zvlášť) 
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ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK 2022 

zaplaťte do konce ČERVNA 2022 

Možnost platby:  

1/ osobně v kanceláři SNB 

2/ převodem na účet - 2601718762/2010  

   - do poznámky napište jméno a příjmení člena 

 

Neděle 24. dubna 2022 – výlet do Bukovanského mlýnu 
 

Dle pozvánky k návštěvě Bukovanského 

mlýnu, který se nachází u města Kyjova, 

jsme vyjeli z Břeclavi dvěma auty a cestou 

posbírali přihlášené zájemce. Na místě se 

k nám pak připojilo auto ze Zlína. Tedy 13 

osob.  

Podle předpovědi nás čekal liják s bouřkou 

a větrem. Měli jsme štěstí. Liják byl i bouř-

ka. Avšak vždy jsme byli vevnitř. Na nás 

nic nekáplo. Viděli jsme i drobné kroupy. 

Jak jsme dorazili, hned jsme prošli Buko-

vanským mlýnem, kde byla rozhledna, mu-

zeum…nabídka zboží.  

Já jsem si např. koupila olej 

z vinných jader a lázeňské 

oplatky. Kolem byl malý zvě-

řinec, penziony, restaurace 

s výbornou nabídkou a krás-

ným interiérem. Různé ven-

kovní herní využití. Třeba  

i procházka bosýma nohama 

po kamení.  

I. skupina - 200,- Kč II. skupina - 250,- Kč 
u starobních důchodců u pracujících občanů 

u občanů v rodičovské dovolené   

u studentů Čestné členství (zdarma) 
u dlouhodobě nezaměstnaných nad 80 let 

u invalid. důchodců III. stupně   
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Pak jsme prošli kolonádou soch bývalých českých králů. Od prvního k poslednímu. 

Víte, že posledním českým králem byl Karel I.? Vládl od roku 1916 do roku 1918, 

než ho vyhostili na portugalský ostrov Madeira. Zemřel mladý na zápal plic (34 let). 

A nastojte: měl 8 dětí. Protože jsme ještě navštívili školu pro sluchově postižené  

i smyslově kombinovaně postižené v Kyjově, postoupím další sdělení Lence, která 

tam vychodila základní školu.  

V duchu si říkám, když budeme mít cestou kolem Kyjova, tak proč nenavštívit ještě 

školu. Díky moderní technice jsem to domluvila a před školou na nás čekali ředitel 

PaedDr. Miroslav Hula, zástupce ředitele RNDr. Pavel Křemeček a vedoucí SPC 

(speciálně pedagogické centrum) Mgr. Iva Jungová. Něco málo zmínili o historii 

školy (byla založena v roce 1954 pod rezortem zdravotnictví a od roku 1962 pře-

chází pod školskou správou. Kompletní rekonstrukcí prošla v 90. letech 20. stol. 

(1993-1996) a v roce 2009 byla zateplena). V současné době ji navštěvují nejen 

žáci se sluchovým postižením (asi 20 dětí), ale i žáci s vadami řeči, s poruchou 

chování, s poruchou učení, i žáci s poruchou autistického spektra (25-30 dětí). Na-

vštěvuje ji zhruba celkem 90 žáků, na internátě je 50 žáků. Jsem byla dosti překva-

pená, že ji navštěvuje tolik dětí. Nadále prosazují, že mají orální metodu výuky  

(v České republice jen Praha - Ječná a Kyjov).  
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Ukázali nám celý komplex 

budovy – od jídelny, MŠ, 

ZŠ s moderním zařízením 

– krásné barevné veselé 

třídy se spousty vizuálních 

ukázek (během výuky vy-

užívají interaktivní tabule), 

tělocvičnu, družinu, SPC,  

venkovní multifunkční hřiš-

tě, hřiště pro menší děti  

i s bazénem, zahradu 

apod. Díky nadačnímu fon-

du pořádají pravidelně zá-

jezd k moři, lyžařský výcvik v Jeseníkách, jednodenní exkurze apod. Za 2 roky bu-

dou pořádat sportovní hry v červnu zde v Kyjově, tak můžete i vy přijít a fandit jim. 

Kolektivu školy bych chtěla moc poděkovat za ochotu nás provázet a všichni od-

cházeli s dobrým pocitem, jak chodí současné děti do školy.  

Posledním cílem, jak jsem všem slíbila u oběda v Bukovanech, byla cukrárna . Pří-

mo v Kyjově jedna krásná cukrárna, jak nám doporučoval zástupce ředitele, byla 

bohužel plná, tak jsme se zastavili až v Čejkovicích Cukrárna U Polášků – tam po-

dávají tradiční české zákusky, např. špičky, indiánky, větrníky, věnečky, řezy, tru-

bičky, v příjemném prostředí.                 Sepsaly Jana Kadlčková a Lenka Doušová 
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Spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Břeclav,  

Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem kultury ČR.  

 

 

                                

 

 

Bulletin na květen 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 ČERVEN 2022  

PŘIPRAVUJEME: 
 

 4. 6.  -  Den dětí - Hájenka 

11. 6.  -  Nohejbal - TJ Lokomotiva Břeclav 

 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v KVĚTNU 

jen to nejlepší a splnění všech přání v dalším roce.  

 

     Paní Šárka Kriegerová             5. 5.    45 let 

                Paní Lenka Doušová            17. 5.     43 let 

     Pan Dušan Bereš         24. 5.   72 let 

     Pan Martin Kounický        24. 5.   35 let 

     Paní Petra Hlavinková       26. 5.    37 let 

                Pan Josef Misař                        29. 5.        66 let 

V celé budově není  

dovoleno kouřit,  

musíte jít ven před budovu. 

Nevodit do klubu žádná 

zvířata, znečišťují koberec. 


