
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – únor / b řezen 2010 
 

 

2. února  

úterý 
14:00 - 16:00 Výtvarná dílna - tvo ření z vlny 

 9. února 

úterý 

14:00 - 16:00 Cestovatelská beseda  

s Ing. Arnoštem Maderem na téma Ma ďarsko 
(přihlášky do 2. února) 

10. února 

středa 

Exkurze do tramvajové vozovny Brno, za čátek 
v 10:00 (p řihlášky do 3. února) 

16. února 

 úterý 

14:00 - 16:00 Stolní hry pro zrakov ě postižené 

(šachy a Člověče, nezlob se)           

23. února 

úterý 

14:00 - 16:00 Fytoterapie se Zlatou Zumrovou na 
téma Příprava organismu na jaro. Popovídáme si 
o historii a významu čajů a jejich vlivu na lidské 
zdraví a namícháme si jarní krém.  

(přihlášky do 16. února) 

26. února 

pátek 

Výstava kamen ů Pravidla chaosu ve Znojm ě 
(přihlášky do 23. února) 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY B ŘEZEN 

úterý 2. 3. od 14:00 do 16:00 Procházka kolem řeky Dyje, 
kterou zakon číme příjemným posezením v cukrárn ě. 

úterý 23. 3. od 14:00 do 16:00 Stolní hry (šachy a Člověče, 
nezlob se) 



úterý 30. 3. od 14:00 do 16:00 Velikono ční výtvarná dílna – 
Batikovaná vejce 

Na březen (měsíc knihy) plánujeme také besedu v M ěstské 
knihovn ě Břeclav a autorské čtení básní s PhDr. Karlem 
Křivánkem. Termíny budou up řesněny v p říštím programu.  

V případě zájmu navštívíme znovu Lichtenštejnský d ům 
s expozicí o tomto rodu, s velkými barevnými fotkam i a 
dřevěnými modely staveb v Lednicko-valtickém areálu. 

V případě pot řeby zajišt ění doprovodu  na výše jmenované 
akce se ozv ěte včas, abychom vám mohli doprovod 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:  
Bc. Ji řina Falková, sociální pracovnice, tel.: 774 715 106   
Žaneta Sladká, asistentka 
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 hodin 
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 


