
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – říjen/listopad 2010  
 

 
 

2. října 

sobota 

TyfloBrno – sout ěž v prostorové orientaci nevidomých 

a slabozrakých, podrobnosti v samostatné pozvánce 

      5. října 

úterý 

Návštěva klient ů znojemského TyfloCentra v B řeclavi –

prohlídka Lichtenštejnského domu s modely staveb 

Lednicko-valtického areálu s odborným výkladem, 

procházka B řeclaví, návšt ěva pracovišt ě TyfloCentra 

Břeclav a spole čné posezení klient ů a pracovník ů 

(přihlášky do pátku 1. října) 

7. října 

čtvrtek  

9:00-16:00 Veletrh sociálních služeb na P ěší zóně 

v Břeclavi – prezentace poskytovatel ů sociálních 

služeb, ukázky kompenza čních pom ůcek, doprovodný 

kulturní program  

12. října 

 úterý  

14:00-16:00 Fytoterapie se Zlatou Zumrovou na téma 

lymfatický systém a imunita, povídání o ú čincích šípku 

na zdraví a p říprava vo ňavého krému (p řihlášky do 

úterý 5. října)   

18. října 

pond ělí 

9:00-16:00 Den otev řených dve ří v TyfloCentru, 

součástí bude prezentace kompenza čních pom ůcek 

pracovníky Tyfloservisu z Brna (program up řesníme ve 

zvláštní pozvánce) 

19. října 

úterý  

14:00-16:00 Výtvarná dílna – batikování tri ček a 

hedvábných šátk ů, příspěvek na výtvarné pot řeby 

bude domluven podle po čtu p řihlášených (p řihlášky do 

12. října z důvodu nákupu materiálu) 



26. října  

úterý  

14:00-16:00 Vycházka k b řeclavskému p řístavišti 

(přihlášky do 25. října) 

29. října  

pátek  

STŘEDISKO UZAVŘENO 

Na měsíc listopad p řipravujeme tyto aktivity (termíny budou 

upřesněny v p říštím programu):  

� Beseda v m ěstské knihovn ě Břeclav 

� Cestovatelská beseda s ing. Arnoštem Maderem  

� Vycházka po okolí zakon čená posezením v cukrárn ě 

� Stolní hry 

� Solná jeskyn ě 

Každou st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu v našem 

centru od 13:00 do 17:00 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  
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 13:00 až 17:00 hodin 
Tel.: 774 715 106, 532 308 076 
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 


