
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2009  
 

3. listopadu 

úterý 

14:00 - 16:00 Cestovatelská beseda  s Ing. Arnoštem 
Maderem na téma Francie 

9. listopadu 

pond ělí 

14:00 – 16:00 Podzimní procházka B řeclaví  spojená 
s prohlídkou židovského h řbitova. 

10. listopadu  

úterý 

14:00 - 16:00 Fytoterapie  s paní Zlatou Zumrovou na 
téma Příprava organismu na zimní období (namícháme 
si krém na nohy, který povzbuzuje funkci ledvin a 
močových cest) 

24. listopadu  

úterý 

14:00 - 16:00 O tvorb ě a inspiraci.  Beseda s nevidomým 
básníkem Ji řím Maršálkem. 

27. listopadu  

pátek 

Výstava orchidejí a citrus ů v Brn ě na Kociánce.  Těšit se 
můžete na širokou škálu barev a v ůní v podání mnoha 
druh ů orchidejí, uvidíte i stromky a ke ře, obsypané 
exotickými plody kaki, mandarinek, pomeran čů a 
dalších citrus ů. Je nutné se p řihlásit do 25.11.  

30. listopadu  

pond ělí 

14:00 – 16:00 Malá procházka p řírodou  spojená se 
sběrem surovin pro výrobu adventních v ěnců. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY - PROSINEC 
 

ÚTERÝ 1. 12. - Výroba adventních v ěnců 
 

ÚTERÝ 8. 12. -  Výroba litých váno čních sví ček  
 

ÚTERÝ 15. 12. - Předváno ční posezení u kávy a čaje spojené s 
povídáním o váno čních zvycích 
 

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 


