
  

 

  regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad / prosinec 2008  
 

4. listopadu 
úterý  

14:00 – 16:00 Beseda  s na téma: Jak se žije 
v Egypt ě s Mgr. Janou Puchegger Chadalíkovou 
(nutné se p řihlásit p ředem). 

11. listopadu  
úterý  

14:00 – 16:00 Vzpomínkové odpoledne   
při příležitosti ukon čení letošní výletní sezóny 
spole čně zavzpomínáme na prob ěhlé výlety, 
exkurze, ale i na další akce. 

18. listopadu  
úterý  

14:00 – 16:00 Stolní hry  

21. listopadu  
pátek 

Prohlídka vily Tugendhat v Brn ě (prohlídka 
začíná v 10:00, po čet míst omezen, p řihlášení 
nutné do 18.11. ). Vila Tugendhat, postavená ve 
funkcionalistickém stylu, je zapsána na listin ě 
světového d ědictví UNESCO a bezesporu pat ří k 
nejkrásn ějším stavebním památkám v republice. 
Po exkurzi bude následovat posezení v kavárn ě 
Práh, která pomáhá duševn ě nemocným lidem se 
začleněním zp ět do spole čnosti. 

25. listopadu  
úterý  

14:00 – 16:00 Výtvarná dílna  – adventní v ěnce 

27. listopadu  
čtvrtek  

10:00 – 12:00 Aromaterapie  s paní Zlatou 
Zumrovou (je nutné p řihlásit se p ředem) 

2. prosince 
úterý  

14:00 – 16:00 Cestovatelská beseda  s Ing. 
Arnoštem Maderem na téma: Řím – věčné město 
(je nutné p řihlásit se p ředem) 

9. prosince 
úterý  

14:00 – 16:00 Váno ční výtvarná dílna  – výroba 
voskových sví ček 

11. prosince 
čtvrtek  

10:00 – 12:00 Pletení z pedigu  s paní Mirkou 
Dančákovou (je nutné p řihlásit se p ředem) 

16. prosince 
úterý  

14:00 – 16:00 Předváno ční posezení  u kávy a 
čaje 

 



Každou všední st ředu můžete navštívit od 13 do 17 hod.  
sociáln ě právní poradnu.  
 
V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů. 
 
Ve váno čním období, tedy ve dnech od 22.12.2008 až do 4.1.2 009 bude 
TyfloCentrum uzav řeno. 
  

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
 

Mgr. Pavel Kušnírik, sociální pracovník tel: 774 71 5 106  
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 


