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PROSINEC 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, 

 

zamýšlím nad tím, jaký byl rok 2022 – no 

musím říci, že opět náročný a vůbec ne-

čekaný rok pro všechny – šok. Válka na 

Ukrajině, rychlý růst zdražování i zvedání 

cen energie. Musíme doufat v lepší čas. 

Něco veselého – prožijte klidnou adventní 

atmosféru a klid v duši.  PF 2023.  

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 

FB stránce  

www.facebook.com/snbreclav 

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 PROSINCI         

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

STŘEDA  7. PROSINCE 

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

          PŘÍPRAVA NA MIKULÁŠE 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 

STŘEDA  14. PROSINCE 

15:00 - 17:00 hod.      Rozvoj osobnosti  

          MINISOUTĚŽ - ČLOVĚČE, NEZLOB SE 

          Mgr. Lenka Doušová 

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

          OCHUTNÁVKA VAJEČNÉHO LIKÉRU  

          - přineste svůj oblíbený 

          Bc. Noema Čapková, Mgr. Lenka Doušová 

STŘEDA  21. PROSINCE 

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 

 

POZOR!!! 

OD 22.12. - 30.12. 2022 BUDE KANCELÁŘ UZAVŘENA  

Z DŮVODU VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ČERPÁNÍ DOVOLENÉ.  

OD PONDĚLÍ 2.1.2023 BUDE KANCELÁŘ OPĚT OTEVŘENA 

 

SOBOTA 10. PROSINCE  -  MIKULÁŠ  -  POZVÁNKA ZVLÁŠŤ  
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Kuželky pro dospělé + míčové hry  

+ lezecká stěna pro děti i dospělé 

V sobotu 12. listopadu 2022 jsme se 

sešli na TJ Lokomotiva, abychom si za-

sportovali, zahřáli svá těla v zimě, která 

se už hlásí o slovo. 

Spíše pro dospělé byl určen turnaj  

v kuželkách. K dispozici jsme měly  

2 kuželkářské dráhy, zpočátku jsme da-

li přednost hráčům, kteří s kuželkami 

mají zkušenost, hráli v těchto disciplí-

nách: plné (2 x 25 hodů) a dorážková 

(opět 2 x 25 hodů). A méně zkušení či 

nezkušení hráli též, ale s menším po-

čtem hodů – 2 x 15 hodů – plné a do-

rážkové též 2 x 15 hodů. Musím kon-

statovat, že hrát na dorážku není vůbec 

jednoduché. Určitě se ptáte, co zname-

ná plné a dorážkové. Plné – hází každým hodem do plného stavu 9 kuželek. Doráž-

ková – po prvním hodu do plných doráží dalšími hody kuželky, které zůstaly stát. Po 

jejich doražení se celý způsob opakuje. Děti, ale i dospělí měli na dvě hodiny k dis-

pozici sportovní halu, kde mohli využít různé sportovní nářadí - od míčů na basket-

bal, fotbal, volejbal přes soft tenisové rakety, badmintonové pálky, kuželky či pro mě 

nové náčiní - hot wheel - vylepšená verze  

z dob našich dědečků a babiček, kdy jim  

v jejich době stačilo kolo a klacík. Mohli si ta-

ké vylézt na lezeckou stěnu, kdy se nám po 

celou dobu trpělivě věnoval p. Trecha z le-

zeckého oddílu a vyzkoušet si, zda nemají 

strach z výšky, nebo zda jej dokáží překonat. 

Poslední hodinu byly kuželky věnovány dě-

tem, které byly zvědavé, jak se hraje hra pro 

dospělé. Užily si to, i když jednoduché to pro 

ně nebylo. Bylo to moc pěkné a příjemné od-

poledne, myslíme, že jsme se všichni dobře 

pobavili. Těšíme se na další setkání s Vámi. 

Sepsaly Lenka Doušová a Marcela Žáková 
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Putovní pohár jednotlivců v kartách „Joker 42“ 

Poslední sobotu v listopadu to-

hoto roku, tj. 26. listopadu 2022, 

byl uspořádán zde v klubu putovní 

pohár jednotlivců v kartách „Joker 

42“. Začal již od ranních hodin vkla-

dem a losováním. Přihlásilo se cel-

kem 32 hráčů nejen z Moravy, ale  

i z Rakouska a ze Slovenska. Než 

soutěž začala, tak byla zopakována 

pravidla. Hru jsme začali malinko se 

zpožděním, z důvodu velkého zpož-

dění vlaku z Ostravy. Vcelku soutěž 

proběhla hladce, jak má být.  

Tuším, že jsme skončili po čtvrté 

hodině a o půl páté následovala 

chvíle s udělováním cen – nejprve cenu nejlepšímu hráči v každém kole (sprchový 

gel či tekuté mýdlo od sponzora z Fosfy, za což moc děkujeme). Pak vítězům od  

1. – 15. místa (viz tabulka), ti obdrželi balíček s potravinami.  
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Ta soutěž byla putovní, tak vítěz loňského roku, pan Petr Dvořák ze Svitav předával 

pohár letošnímu vítězi, který byl zároveň ředitelem turnaje, panu Josefu Kyjovské-

mu z Ostravy!!! Po předání cen někteří spěchali domů na vlak, jiní se ještě zdrželi 

s milými přáteli až do večera, zhruba do osmi hodin. Věřím, že všichni odešli se 

spokojeností a úsměvem na tváří. Budu se těšit opět v příštím roce.  

Sepsala Lenka Doušová 
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Spolufinancováno Jihomoravským krajem, městem Břeclav,  

Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem kultury ČR.  

 

 

                                

 

 

Bulletin na prosinec 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 

 

Přejeme Vám  

krásné prožití  

Vánoc  

a posledních dnů  

v roce 2022 

Přejeme členům SNB, kteří se narodili v prosinci 

jen to nejlepší a splnění všech  přání v dalším roce.  

 

 Pan Marek Manďok             11. 12.        38 let 

     Paní Edeltraud Piller            15. 12.        77 let 

     Paní  Anna Průšová      21. 12.     66 let 

     Pan Pavel Kalus              22. 12.        72 let  

V celé budově není  

dovoleno kouřit,  

musíte jít ven před budovu. 

Nevodit do klubu žádná zvířata,  

znečišťují koberec. 


