
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Kalendá ř akcí a služeb – říjen/listopad 2009  
 

5. října 

pond ělí 

14:00 – 16:00 Prohlídka nejv ětšího leporela na sv ětě 
(měří 70 metrů) v Městské knihovn ě Břeclav (sraz 
v TyfloCentru, je nutné se p řihlásit do 2. října, platí se 
vstupné 10,- K č) 

6. října 

úterý 

Návštěva jeskyní Na Turoldu . Vlakem pojedeme do 
Mikulova, odkud se p řesuneme k unikátním jeskyním Na 
Turoldu. Podzemní systém jeskyn ě Na Turoldu se 
nachází v p řírodní rezervaci vrchu Turold, který je 
součástí města Mikulova. Spolu s jeskyní Liš čí díra 
vytvá ří více než 2 km chodeb, síní a dóm ů. Jeskyn ě 
vynikají vzácnou tzv. turoldskou výzdobou p řipomínající 
svými tvary kv ěták nebo mýdlovou p ěnu. (Je nutné se 
přihlásit do 5. října, platí se vstupné 25,- K č) 

7. října 

středa 

9:00 - 17:00 Den otev řených dve ří břeclavského 
pracovišt ě TyfloCentra Brno 

8. října 

čtvrtek 

9:00 - 17:00 Veletrh sociálních služeb - Informa ční 
kampaň o sociálních službách pro seniory a osoby se 
zdravotním 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 p ředvád ěcí 
jízdy autobusu vybaveného akustickým orienta čním a 
komunika čním systémem pro nevidomé a slabozraké 
TYFLOSET 

13. října 

úterý 

14:00 - 16:00 Prohlídka synagogy  spojená s p řednáškou 
o historii židovského osídlení B řeclavi (sraz 
v TyfloCentru, je nutné p řihlásit se do úterý 6. října 
2009) 

15. října 

čtvrtek 

19:00 - 21:00 Návšt ěva přednášky Dr. Aleny N ěmcové 
s názvem Janá čkovy chodní čky po Slovácku  (ZUŠ 
Břeclav), spojená s ukázkami zp ěvu písní Leoše 
Janáčka (je nutné p řihlásit se do úterý 13. října 2009)  

20. října 

úterý 

14:00 - 16:00 Návšt ěva solné jeskyn ě - vstupné pro 
důchodce a ZTP/P je 100 K č. (je nutné p řihlásit se do 
úterý 13. října) 



20. - 23. října 

úterý - pátek 

Mezinárodní Veletrh Medical Fair (Výstavišt ě Brno) 

22. - 25. října 
čtvrtek - 
neděle 

Podzimní víkendový Kuklík  - přihlášky a informace 
u Jany Chadalíkové (774 715 107) 

27. října 

úterý 

14:00 - 16:00 Povídání o slepém králi Janu 
Lucemburském , spojené s poslechem zvukových knih 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - LISTOPAD 
 
ÚTERÝ 3. 11. - Cestovatelská beseda  s Ing. Arnoštem Maderem na 
téma Francie 
 
ÚTERÝ 10. 11. - Fytoterapie  s paní Zlatou Zumrovou na téma P říprava 
organismu na zimní období (namícháme si krém na noh y, který 
povzbuzuje funkci ledvin a mo čových cest) 
 
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 


