
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – duben / kv ěten 2010 
 
 

6. dubna 

úterý 

14:00 – 16:00 Stolní hry v prostorách TC 

Člověče, nezlob se, šachy, káva, čaj a povídání.  

8. – 11. 

dubna 

Víkendový pobyt na Kuklíku, cena 1 350 K č. Informace 

a přihlášky u Marie Švejdové, tel.: 541 240 420 nebo 

774 715 104, e-mail: svejdova@tyflocentrumbrno.cz 

13. dubna 

úterý 

14:00 – 16:00 Beseda o solné jeskyni – o zdravotníc h 

účincích povykládá a na dotazy odpoví RNDr. Jaromír 

Zeman, provozovatel solné jeskyn ě Břeclav. Možnost 

prohlídky za řízení ihned po besed ě! (přihlášky do 9. 4.)   

20. dubna 

úterý 

14:00 – 16:00 Návšt ěva solné jeskyn ě, v případě 

skupiny 5 osob za cenu 60 K č/osoba, jinak 80 K č/ZTP a 

100 Kč/senio ři. Kvůli omezené kapacit ě nutno p řihlásit 

do 19. 4. do 14:00 hodin.  

21. dubna 

středa 
STŘEDISKO UZAVŘENO z důvodu mimo řádné 

celodenní akce mimo prostory TyfloCentra 

27. dubna 

úterý 

14:00 – 16:00 od M ěstského muzea a galerie  

Vycházka za b řeclavskými sochami s výkladem      

PhDr. Karla K řivánka, odborného pracovníka muzea, 

s následnou diskusí v kavárn ě (přihlášky do 23. 4.)  

30. dubna 

pátek 

Turistika po Pálav ě s výkladem pracovnice Centra 

ekologické výchovy Pálava Mikulov, cena 50 K č + 

cestovné. Podrobnosti v pozvánce, p řihlášky do 23. 4.  

 



JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY KV ĚTEN 

Na měsíc kv ěten p řipravujeme tyto aktivity:  

� 4. 5. Výlet do Mikulova (spole čně se znojemskými klienty)  

� 11. 5. Beseda s psychologem Mgr. Vratislavem Bareše m  

� 14. – 15. 5. Tmavomodrý festival v Brn ě. 21. ročník mezinárodní 
hudební p řehlídky zrakov ě postižených d ětí a mládeže . Tradi čními 
doprovodnými akcemi tohoto festivalu je již 19. ro čník dvoudenní 
výstavy kompenza čních pom ůcek. Více informací v p říštím 
programu. 

� 18. 5. Cestovatelská beseda o Rakousku s Mgr. Janou  Puchegger 
Chadalíkovou a jejím manželem, který z Rakouska poc hází. 

� 25. 5. Návštěva solné jeskyn ě (dle zájmu klient ů) nebo výtvarná 
činnost 

� 26. 5. Tyflopom ůcky Olomouc se p ředstaví ve znojemském 
středisku TC.  

Letní rehabilita ční pobyty – p řihlášky již nyní, kapacita omezená!  

Letní Kuklík – po řádá TyfloCentrum Brno, o.p.s. – 26. 6. – 3. 7. 2010  
Cena 2 650 Kč. Informace a p řihlášky u Marie Švejdové, tel.: 
541 240 420 nebo 774 715 104, e-mail: svejdova@tyfl ocentrumbrno.cz 

SONS, oblastní odbo čka Brno – st řed, po řádá rekreaci ve Starém 
Městě pod Sn ěžníkem – 28. 8. – 3. 9. 2010 Cena 2 030 K č. Informace a 
přihlášky u paní P řerovské na tel. čísle 737 570 203. 

Každou st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu v našem 
centru od 13:00 do 17:00 hodin. V jinou dobu doporu čujeme objednat 
se telefonicky!  

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 kdykoliv mezi 9:00 – 16:00 hodinou, mobil  nosíme s sebou. 

 

 



Prosíme, abyste do 30. dubna potvrdili , že si p řejete, abychom Vám 
dále zasílali program aktivit TyfloCentra B řeclav . Pokud nás 
nezkontaktujete, další program Vám již zaslán nebud e. Děkujeme!  

 

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 


