
 

 

  regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen / duben 2009  
 

3. března 

úterý  

14:00 – 16:00 Stolní hry  - přijďte si zahrát šachy nebo 
člověče nezlob se 

4. března 

středa 

Prohlídka zámku v Lysicích  
(je nutné p řihlásit se do pond ělí 3. března) 

10. března 

úterý 

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

11. března 

středa 

Komentovaná prohlídka trolejbusové vozovny v Brn ě - 
projedeme trolejbusem celý areál vozovny, kde na 
zastávkách uvidíme mycí linku, zkušební dráhu, halu  
lehké a st řední údržby. Poté si prohlédneme sou častné i 
historické trolejbusy. (je nutné p řihlásit se do pond ělí 2. 
března) 

17. března 

úterý 

14:00 - 16:00 Simulovaná zvuková st řelba - přijďte si 
vyzkoušet st řelbu bez zrakové kontroly - zrak st řelce 
nahradí laserový paprsek, který v pr ůběhu mí ření 
vydává tón - čím blíže st ředu, tím je tón vyšší (je nutné 
přihlásit se do úterý 10. b řezna). 

20. března 

pátek 

Co se děje pod a nad hladinou  - výstava uzp ůsobená 
lidem se zrakovým postižením  p ředstavuje zajímavým 
způsobem život v potocích, řekách a mok řadech, 
prob ěhne v Brn ě. - kapacita omezena  
(je nutné p řihlásit se do úterý 17. b řezna) 

24. března 

úterý  

10:00 – 12:00 Beseda s Policií ČR - jak se nestát ob ětí 
trestného činu (je nutné p řihlásit se do pond ělí 23. 
března) 

27. března 

pátek 

13:00 - 14:30 Kurz seberozvoje  s psychologem PhDr. 
Zbyňkem Galvasem (je nutné p řihlásit se do úterý 24. 
března)   

31.března 

úterý 

14:00 – 16:00 Stolní hry  - příjďte si zahrát šachy nebo 
člověče nezlob se 

7. dubna 

úterý 

14:00 – 16:00 Velikono ční výtvarná dílna  - výroba 
velikono čních kraslic zdobených vlnou 



7. dubna 

úterý 

Divadelní p ředstavení - Po všem hovno, po v čelách med  
(divadlo Radost - Brno, ve ve černích hodinách): 
Komedie proslulého ochotnického souboru z O řechova. 
Název hry není žádnou vulgaritou, naopak jde o vtip né 
lidové r čení. Těšit se také m ůžete na nejednu píse ň, 
dokreslující a glosující zajímavou d ějovou mozaiku (je 
nutné p řihlásit se do pond ělí 9. března). 

14. dubna 

úterý  

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

21. dubna 

úterý  

14:00 - 16:00 Pěší výlet jarní krajinou  k loveckému 
zámečku Lichtenschtein ů Randez-vous, který se nachází 
uprost řed lesa mezi B řeclaví a Valticemi. Na parkovišt ě 
přijedeme autem, dále budeme pokra čovat p ěšky po 
zpevn ěné lesní cest ě. Tento nenáro čný výlet je vhodný i 
pro ty, kte ří si na delší výlety kv ůli zdravotnímu stavu 
netroufají (je nutné p řihlášit se do úterý 14. dubna). 

28. dubna 

úterý  

14:00 – 16:00 Stolní hry  - přijďte si zahrát šachy nebo 
člověče nezlob se 

 

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 sociáln ě právní poradnu od 13 
do 17 hodin. 
V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. Klidn ě však 
zavolejte, mobil nosíme sebou. 

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 


