
 

 

  regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – leden / únor 2009  
 

6. ledna 
úterý  

14:00 - 16:00 Posezení u kávy a čaje – přijďte si 
popovídat, jak jste prožili Vánoce a co vás čeká 
v novém roce. 

7. ledna 
středa 

14:00 - 15:30 Kurz seberozvoje s psychologem 
PhDr. Zby ňkem Galvasem  
(je nutné p řihlásit se do úterý 6. ledna ) 

13. ledna 
úterý  

14:00 – 16:00 Cestovatelská beseda s Ing. 
Arnoštem Maderem na téma: Toskánsko  
(je nutné p řihlásit se do pond ělí 12. ledna ) 

20. ledna 
úterý 

14:00 - 16:00 Výtvarná dílna – nást ěnný obraz 
z krepového papíru 

27. ledna 
úterý  

14:00 – 16:00  Jak se žije v Petrohradu.  
Beseda s Mgr. Janou Puchegger Chadalíkovou. 
„P řijela jsem do Leningradu a odjela 
z Petrohradu“.  
(je nutné p říhlásit se do pond ělí 26. ledna ) 

3. února 
úterý 

14:00 - 16:00 Stolní hry – p řijďte si zahrát šachy 
nebo člověče nezlob se. 

10. února 
úterý  

14:00 – 16:00 Cestovatelská beseda s Ing. 
Arnoštem Maderem na téma: Maroko  
(je nutné p řihlásit se do pond ělí 9. února ) 

17. února 
úterý  

14:00 - 16:00 Posezení u kávy a čaje – přijďte 
s námi plánovat na jaro 

20. února 
pátek  

Bruslení v Brn ě – v dopoledních hodinách  

Možnost zabruslit si s Janou H říbovou, členkou 
Skating Club Brno, na otev řeném kluzišti na 



Nových Sadech. Cena za pronájem (500 K č) se 
rozpo čítá mezi brusla ře. Nutné vlastní brusle.  
(je nutné p řihlásit se do pond ělí 13. února ) 

24. února 
úterý  

14:00 - 16:00 Výtvarná dílna – výroba ru čního 
papíru 

 

V případě pot řeby zajišt ění doprovodu  na výše jmenované akce 
se ozvěte včas, abychom vám doprovod mohli zajistit. 
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, ale klidn ě zavolejte, mobil nosíme sebou. 
 

Ve váno čním období, tedy ve dnech od 22.12.2008 až do 
4.1.2009 bude TyfloCentrum uzav řeno. 
 

Přejeme všem p říjemn ě strávené Vánoce, š ťastný vstup do roku 
2009 a těšíme se v lednu na shledání.  
 
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 


