
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří 2010 
 
 

      1. září 

středa 

14:00 – 16:00  Beseda s psychologem  

PhDr. Zby ňkem Galvasem  

(přihlášení nutné do 30. 8.) 

7. září 

úterý  

14:00 – 16:00 Vycházka za moderní architekturou 

v Břeclavi s pracovníkem M ěstského muzea a galerie 

PhDr. Karlem K řivánkem (p řihlášení nutné do 6. 9.) 

14. září 

 úterý  

14:00 – 16:00 Beseda o Hieronymu Lormovi a jeho 

abecedě pro hluchoslepé v TyfloCentru  

20. září 

pond ělí 

Celodenní výlet „Pálava podruhé“ spole čně 

s brn ěnskými klienty – tentokrát projdeme p řírodní 

rezervace kolem Mikulova (Svatý kope ček, Jani čův 

vrch s lomem, Turold s jeskyní), sou částí bude i výklad 

pracovníka Centra ekologické výchovy Pálava  

(přihlášení nutné do 10. 9., podrobnosti budou sd ěleny 

přihlášeným)  

21. září 

úterý  

14:00 – 16:00 Výstava v M ěstském muzeu a galerii 

Břeclav s komentá řem PhDr. Karla K řivánka (p řihlášení 

nutné do 20. 9.) 

24.-26. září 

víkend  

Víkendový poznávací pobyt v Mikulov ě ve spolupráci 

s rakouskými partnery v rámci projektu Evropské uni e 

„Ani nevidomé hranice nerozd ěluje“ – podrobnosti 

v samostatné pozvánce  

 

 



Každou st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu v našem 

centru od 13:00 do 17:00 hodin.  

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Bc. Ji řina Falková, sociální pracovnice, tel.: 774 715 106   
Bc. 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 


