
  

 

  regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižen 

 
 Kalendá ř akcí b řezen/duben 2008 

 
BŘEZEN 

 10. týden 
úterý 4. b řezna 14:00 - 16:00 Velikono ční výtvarná dílna  
středa 5. března 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 

 11. týden 
úterý 11. b řezna 15:00 - 17:00 P řednáška o v čelách, 

včelařích a medu 
středa 12. března 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 

12. týden 
úterý 18. b řezna 14:00 - 16:00 Stolní hry 
středa 19. března 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 

  13. týden                                                                                                                                                                                                                                                                 
úterý 25. b řezna 14:00 - 16:00 Beseda s psychologem 

PhDr. Zby ňkem Galvasem 
na téma: Tradice a zvyky 
období Velikonoc 

středa 26. března 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 
 

 DUBEN 
14. týden  

 
31.3. - 4.4. 

V tomto termínu bude st ředisko 
uzavřeno z důvodu ú časti pracovník ů 
na vzd ělávacích kurzech                                                                                                              

15. týden 
úterý 8. dubna 14:00 - 16:00    Cestovatelská beseda na 

téma Austrálie - p řednáší 
Ing. Arnošt Mader 

středa 9. dubna 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 
 



16. týden 
 

14.4. – 18.4.  
V tomto termínu bude st ředisko 
uzavřeno z důvodu ú časti pracovník ů 
na vzd ělávacích kurzech 

17. týden 
úterý 22. dubna Poznávací exkurze Moravské Zemské 

muzeum Brno 
středa 23. dubna 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 
čtvrtek 24. dubna 11:00 - 12:00 Beseda s psychologem  

PhDr. Zby ňkem Galvasem 
na téma: Stres a zp ůsoby 
zvládání stresu 

18. týden 
úterý 29. dubna Poznávací exkurze Technické muzeum 

Brno 
středa 30. dubna 13:00 - 17:00 Sociáln ě právní poradna 

 
Akce, na které není nutné p řihlásit se p ředem:  
 
11. března - Přednáška o v čelách, v čelařích a medu, kterou 

nás provede v čelař Ing. Vratislav Nakvasil, PhD. 
Účastníci p řednášky si budou moci prohlédnout a 
osahat v čelí líhn ě, rámeček, mezisb ěr, včelí vosk, 
propolis a jiné produkty v čel. Pro čichové a chu ťové 
buňky ú častník ů jsou p řipraveny vzorky med ů a 
medovin. Za čátek v 15 hodin. 

25. března - Beseda s psychologem PhDr. Zby ňkem Galvasem 
na téma: Tradice a zvyky období Velikonoc, kterou 
zahájíme ve 14 hodin. 

8. dubna - Cestovatelská beseda na téma Austrálie. Touto 
besedou nás provede Ing. Arnošt Mader, který jako 
tradi čně program obohatí ukázkou zajímavých v ěcí 
objevených na svých cestách. Za čátek ve 14 hodin. 

24. dubna - Beseda na téma: Stres a zp ůsoby zvládání stresu, 
přednáší psycholog PhDr. Zbyn ěk Galvas. Za čátek v 11 
hodin. 



 
Akce, na které je nutné p řihlásit se p ředem:  
 
22. dubna - Výlet do Moravského Zemského muzea v Br ně, kde 

si prohlédneme stálou expozici v pavilonu Anthropos . 
Prohlídka bude uzp ůsobena pot řebám nevidomých a 
slabozrakých. Každý zájemce si tak bude moci zblízk a 
prohlédnout a ohmatat nap ř. mamutí zub, pazourky, 
model mamutího mlád ěte a jiné zajímavé exponáty, 
které pro nás pracovnice muzea zp řístupní z depozitá ře.  

 
29. dubna - Poznávací exkurze do brn ěnského Technického 

muzea, kde nás pracovnice muzea seznámí se 
speciálními slepeckými pom ůckami,  knihami a 
archiváliemi, které sloužily nevidomým ke vzd ělávání, 
kultu ře, práci i zábav ě. Mezi jinými exponáty se budeme 
moci seznámit nap říklad s historickými tiska řskými 
stroji pro Braillovo písmo, s p ředměty denní pot řeby či 
s vybavením slepeckých řemeslných dílen. 

 
Kontakty:  
 
Bc. Pavel Kušnírik, sociální pracovník tel: 774 715  106  
Žaneta Sladká, asistentka tel: 774 715 096 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Břeclav 
Sovadinova ulice 6, 690 25  B řeclav  
e-mail: breclav@tyflocentrum-bm.cz   
web: www.tyflocentrum-bm.cz/breclav   
 
 
 
 
 
 

 Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 
T: 541 240 421 | F: 541 240 419 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


