
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – prosinec 2009 / leden 2010  
 
 

1. prosince  
úterý 

14:00 - 16:00 Výroba adventních v ěnců 

4. prosince 
pátek  

14:00 - 16:00 Beseda s psychologem PhDr. 
Zbyňkem Galvasem na téma Vánoce v hudb ě 

8. prosince  
úterý 

14:00 - 16:00 Výroba váno čních sví ček z včelího 
vosku 

15. prosince  
úterý 

14:00 - 16:00 p ředváno ční posezení u kávy a čaje 
spojené s povídáním o váno čních zvycích 

Ve váno čním období, tedy ve dnech od 21. prosince 2009 do   
3. ledna 2010, bude st ředisko z d ůvodu čerpání dovolených 

uzavřeno. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LEDEN 

úterý 5.1. od 14:00 do 16:00 Posezení u kávy a čaje – 
vzpomínka na vánoce 

úterý 12.1. od 14:00 do 16:00 Návšt ěva Lichtejnštejnského 
domu (výstava panel ů s kopiemi obraz ů Lichtenštejn ů a se 
zajímavými informacemi o nich) 

úterý 19.1. od 14:00 do 16:00 stolní hry ( člověče, nezlob se, 
šachy) 

úterý 26.1. od 14:00 do 16:00 zimní procházka kolem  
břeclavského zámku a Kan čí oborou 



V případě pot řeby zajišt ění doprovodu  na výše jmenované 
akce se ozv ěte 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. 

Přejeme všem p říjemn ě strávené Vánoce, š ťastný vstup do 
roku 2010 a t ěšíme 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@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 


