
 

  

 

  regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří / říjen 2008 
 

2. září 14:00 - 16:00 Stolní hry 
9. září 14:00 - 16:00 Výtvarná dílna 
16. září Výlet do Moravského Krumlova - výstavu Slovanské 

epopeje Alfonse Muchy (je nutné p řihlásit se p ředem) 
23. září 14:00 - 16:00 Posezení u kávy a čaje 
30. září pěší výlet po nau čné stezce Lužní les. Stezku zahájíme za 

břeclavským zámkem, projdeme se zajímavou krajinou 
údolní nivy řeky Dyje s lužními lesy a pokud nám vysta čí 
síly, dojdeme až k Janovu hradu (je nutné p řihlásit se 
předem). 

4. října BRNO : sout ěž v prostorové orientaci a samostatném 
pohybu nevidomých TyfloBrno, která prob ěhne v Brn ě-
Líšni. (je nutné p řihlásit se p ředem). 

7. října 14:00 - 16:00 Cestovatelská beseda s Ing. Arno štem 
Maderem na téma Egypt (je nutné p řihlásit se p ředem) 

8. října 14:00 - 15:30 Beseda s PhDr. Zby ňkem Galvasem na 
téma Svatojánské tradice a dožínky (je nutné p řihlásit se 
předem) 

14. října 14:00 - 16:00 Výtvarná dílna 
21. října 14:00 - 16:00 Stolní hry 

V týdnu od 27.10. do 31.10.2008 (44. týden) odpadaj í veškeré akce 
v TyfloCentru z d ůvodu výjezdního školení všech pracovník ů. 

Každou všední st ředu, krom ě 29.10.2008 můžete navštívit od 13 do 17 
hod. sociáln ě právní poradnu. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů. 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
Mgr. Pavel Kušnírik, sociální pracovník, tel: 774 7 15 106  
Žaneta Sladká, asistentka, tel: 774 715 096 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Břeclav 
Sovadinova ulice 6, 690 25  B řeclav 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
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 | E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


