
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří / říjen 2009 
 

1. září 

úterý 

14:00 - 16:00 Posezení u kávy a čaje 

8. září  

úterý 

14:00 - 16:00 Návšt ěva přírodov ědné výstavy Stromy 
jako domy  (Městské muzeum B řeclav). Výstava je 
interaktivní a je vhodná i pro nevidomé. Platí se v stupné 
30,- Kč (sraz v TyfloCentru) 

15. září 

úterý 

14:00 - 16:00 Beseda o vodících psech  se Světlanou 
Karfusovou - regionálním poradcem Klubu držitel ů 
vodicích ps ů při SONS ČR. (je nutné p řihlásit se do 
úterý 8. zá ří) 

16. září 

středa 

14:00 – 16:00 Kurz seberozvoje  s psychologem PhDr. 
Zbyňkem Galvasem (je nutné p řihlásit se do úterý 15. 
září)  

22. září 

úterý 

14:00 - 16:00 Výtvarná dílna  – náhrdelník pro radost (z  
těstovin a  ko ření) 

29. září 

úterý 

13:00 – 17:00 Výstava kompenza čních pom ůcek pro 
nevidomé a slabozraké . Na výstav ě si můžete na vlastní 
oči vyzkoušet celou škálu nejnov ějších optických i 
elektronických lup, které vám odborn ě předvedou 
pracovníci krajského st řediska Tyfloservisu. Krom ě lup 
zde budou k vyzkoušení a osahání také ozvu čené 
telefony, ozvu čené váhy, p řístroje na rozeznávání barev 
a řada drobných pom ůcek, které usnad ňují nevidomým 
a slabozrakým lidem každodenní život.  

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - ŘÍJEN 
 
Sobota 3.10. 9:00 – 16:30 TYFLOBRNO  – sout ěž v prostorové orientaci 
nevidomých a slabozrakých (BRNO). p řihlášky a informace u Marie 
Švejdové (541 240 420, 774 715 104) nebo Terezy Koz derové (541 
214 700, 774 715 097) 

 
 
STŘEDA 7.10. 9:00 – 17:00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ břeclavského 
pracovišt ě TyfloCentra. 
 



ČTVRTEK 8.10. 9:00 – 17:00 - VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽ EB - 
INFORMAČNÍ KAMPAŇ O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY A 
OSOBY S POSTIŽENÍM. Před gymnáziem B řeclav bude probíhat 
prezentace jednotlivých poskytovatel ů sociálních služeb, sou částí 
doprovodného programu bude nap ř. měření tlaku a cholesterolu a 
předváděcí jízdy autobusu vybaveném akustickým orienta čním a 
komunika čním systémem pro nevidomé a slabozraké TYFLOSET. 
 
ÚTERÝ 13.10. 14:00 – 16:00 - NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě BŘECLAV 
 
ČTVRTEK 15.10. 19:00 – 21:00 NÁVŠT ĚVA PŘEDNÁŠKY DR. ALENY 
NĚMCOVÉ S NÁZVEM JANÁ ČKOVY CHODNÍČKY PO SLOVÁCKU  (ZUŠ 
Břeclav), spojenou s ukázkami zp ěvu písní Leoše Janá čka 
 

22. – 25.10. PODZIMNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK - přihlášky a informace 
u Marie Švejdové (541 240 420, 774 715 104) 
 
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 s 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@centrumpronevidome.cz   
web: www.centrumpronevidome.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 


