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LISTOPAD 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, 

teplé dny jsou za námi, ale nevadí,  

vždyť zima umí být také krásná :)  

Pokud se budete chtít zahřát,  

přijďte si za námi zasportovat  

v sobotu 12. listopadu.  

Bližší informace v pozvánce.  

Těšíme se na Vás!  
 

Vaše Marcela Žáková 

 
 

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 LISTOPADU          

STŘEDA  16. LISTOPADU 

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

          VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍČEK 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 

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

STŘEDA  2. LISTOPADU 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti  

          HRAVÉ ODPOLEDNE - MEXICKÝ VLAK 

          Mgr. Lenka Doušová 

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

          PROČ JSOU VČELY TAK DŮLEŽITÉ 

          HOST - MARTIN KULDA - NESLYŠÍCÍ 

STŘEDA  9. LISTOPADU 

15:00 - 16:30 hod.      Rozvoj osobnosti  

          TRÉNINK NA SOUTĚŽ - KARTY JOKER 42 

          Mgr. Lenka Doušová 

16:30 - 19:00 hod.      Vzdělávací aktivity - zdravotní přednáška a beseda 

          NOVINKY V KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH 

          HOST - LEOŠ PRUŠVIC, Bc. Noema Čapková 

STŘEDA  30. LISTOPADU 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti  

          TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 

          Mgr. Lenka Doušová, Bc. Noema Čapková 

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

          SLOVNÍK CIZÍCH SLOV 

          Jana Kadlčková 

STŘEDA  23. LISTOPADU 

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

          VÝROBA VÁNOČNÍCH SVÍČEK 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 
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Mezinárodní den neslyšících - 1. října 

V sobotu 1. října jsme tradičně oslavili Mezinárodní den neslyšících (MDN) v klubu. 

Po celém světě se slaví tento svátek poslední týden v září a věděli jste, že od roku 

2017 vyhlásila OSN Mezinárodní den znakových jazyků, který každoročně připadne 

na 23. září, stejně jako Mezinárodní den neslyšících? Jelikož program v září po ce-

lém republice je nabitý, tak jsme to nechali na první den v říjnu.  

Přemýšlela jsem nad tím, 

čím zaplnit, nějakým kul-

turním programem, jak to 

každoročně děláme i na 

MDN. Na podnět několika 

neslyšících vzešel zájem o 

zdravotní přednášku na 

téma „Zdravá prsa pro 

neslyšící“.  

Byla by škoda, ji dát do 

středeční aktivity, kdy 

účast bývá menší, tak 

jsme ji udělali v rámci 

MDN.  

Přednášku vedla neslyšící lektorka Veronika Rafflerová z Prahy, sama dělá osvětu 

neslyšící komunity v ČR ve znakovém jazyce. Říká Vám něco růžový říjen 

(pinkoctober)? – je měsícem rakoviny prsu, celosvětový měsíc boje proti zákeřné 

rakovině prsu. Symbolem je růžová stužka a růžová barva.  

Po nabité přednášce, spoustě zajímavých a užitečných informací jsem měla proslov 

já, ve kterém jsem se stručně zmínila o MDN, plánech nejbližších dnů a zodpově-

děla spousta dalších dotazů.  

 

 

   

 

 

POZOR !!!  

17. LISTOPADU  (ČTVRTEK) - KANCELÁŘ ZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK 

 

SOBOTA 12. LISTOPADU  MÍČOVÉ HRY - KUŽELKY  (pozvánka zvlášť) 

 

SOBOTA 26. LISTOPADU  KARTY JOKER 42     (pozvánka zvlášť) 
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Samozřejmě nechybělo příjemné zpestření při společném posezení u zákusku 
(děkuji firmě Cukrářská výroba Olga Babičová, která nám všem neslyšícím darova-
la trubičky), chlebíčku, kávě a společném sdílení zážitků a vzpomínek, které jsme 
měli v poslední době.  

Sepsala Lenka Doušová 

 

 

Sportovní den - 8. října 

Sport patří odedávna k oblíbe-

ným činnostem neslyšících. Pro-
to jsme v posledních letech na-

vázali spolupráci s centrem Lo-
tus, kde máme k dispozici různé 

možnosti sportovního vyžití. 
Tentokrát jsme využili badminto-
novou halu, ping - pongovou 
místnost, laserovou střelnici  
a cvičebnu jógy.  
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Žel, z důvodu onemocnění trenéra, jsme  tentokrát nemohli využít golfové odpališ-
tě. Vynahradili nám to výše zmíněné aktivity, při kterých jsme se dost zapotili a bo-

lely nás svaly ještě během týdne. :-) Určitě se zde ke sportu ještě brzy vrátíme. 

Sepsala Noema Čapková 
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Turistický výlet Zelená hora - 22. října 

Jsem ráda, že jsme ve 

výzvě SNB skutečně na-

vštívili známý poutní are-

ál kostela sv. Jana Nepo-

muckého na Zelené hoře 

ve Žďáru nad Sázavou, 

který je zapsán od  

r. 1994 na seznamu svě-

tového kulturního dědictví 

UNESCO. Vlastníkem to-

hoto areálu je od r. 2014 

znovu Římskokatolická 

církev. Historie je dlouhá 

a pohnutá (asi 300 let). 

Pokud se vysloví jméno 

architekta Jana Blažeje 

Santiniho, zpozorníme. 

Jeho architektonické ná-

vrhy jsou obdivuhodné  

a krásné. Pokud známo, 

navrhl kolem 80 staveb 

ve svých 26 letech. U nás 

na Moravě 3 stavby. Kro-

mě toho kostela na Zele-

né hoře navrhl kostel 

Panny Marie v Křtinách  

u Boskovic. Dále: kostel 

sv. Václava ve Zvoli 

(Vysočina).  

Když se člověk zamyslí, 

zastaví se v pohnutí, kolik 

umnosti a důmyslnosti vy-

stavěli lidé v dřívějších dobách. Škoda, že ambit (zastřešená chodba kolem 

kostela) byl zavřen kvůli opravě.  
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Pak jsme sešli dolů navštívit 

rozsáhlý zámek – bývalý cis-

terciácký klášter z 13. stole-

tí. Tento zámek byl v roce 

1990 vrácen rodině Kin-

ských, kteří spravují i lesy  

a rybníky a areál kolem 

zámku. V zámku se pořádají 

různé kulturní akce. V areálu 

je základní škola, hasičská 

zbrojnice, muzea i bývalá 

konírna a hospodářská bu-

dova. Překvapila nás veli-

kost celého areálu. Za zmín-

ku stojí, že klášter po vyho-

ření byl v r. 1784 zrušen  

a upravován na zámek. No a počasí nám nepřálo. Pršelo. Nevadilo. 

                                                                                  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, 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 PROSINEC 2022 PŘIPRAVUJEME: 

 

10. 12. - MIKULÁŠ  

 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v listopadu 

jen to nejlepší a splnění všech  přání v dalším roce.  
 

        Pan Boris Dvořák             17. 11.     72 let 

     Pan Pavel Bartoš            18. 11.               48 let 

     Paní Dagmar Hodovancová   22. 11.     65 let 

V celé budově není  

dovoleno kouřit,  

musíte jít ven před budovu. 

Nevodit do klubu žádná 

zvířata, znečišťují koberec. 

 

  Se smutkem oznamujeme, že dne 13.10.2022 tiše odešel  

  náš dlouholetý člen, pan Jindřich Kounický. 

  Rozloučení proběhlo dne 18. října. 

  S úctou vzpomínáme. 


