
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – duben / kv ěten 2011 

 
 

1. dubna 

pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 

PRACOVNÍKŮ 

5. dubna 

úterý 

14:00-16:00 Vycházka na židovský h řbitov v B řeclavi  

(nutno p řihlásit se do pond ělí 4. dubna) 

8. dubna 

pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – ÚČAST PRACOVNIC 

NA FESTIVALU JEDEN SV ĚT V MIKULOVĚ  
Ve stánku p řed kinem p ředstavíme pom ůcky pro 
zrakov ě postižené, budou k dispozici k vyzkoušení 
brýle simulující zrakové vady a možnost vyzkoušet 
chůzi s bílou holí. Pro studenty škol a mikulovskou 
veřejnost od 9:00 do 18:00 hodin.  

12. dubna 

úterý 

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

Artšrot – kovové plastiky a objekty s poutavým 

výkladem PhDr. Karla K řivánk a (nutno p řihlásit se 

do pond ělí 11. dubna) 

19. dubna 

úterý 

14:00-16:00 Cestovatelská beseda s Mgr. Janou 

Puchegger Chadalíkovou na téma Řím a Vatikán v toku 

historie (nutno p řihlásit se do úterý 12. dubna) 

28. dubna 

čtvrtek 

14:00-16:00 Beseda s psycholo gem PhDr. Zby ňkem 

Galvasem na téma Jak myslet pozitivn ě (nutno  

přihlásit se do úterý 19. dubna) 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – KV ĚTEN 2011 
� Vycházka k vesla řskému klubu na Dyji s posezením v kavárn ě 

� Návštěva klient ů a pracovnic Spolku neslyšících v TyfloCentru 



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, 603 433 920 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

� Beseda v M ěstské knihovn ě na téma Jan Ámos Komenský 

� Beseda o zraku s opti čkou V ěrou Mišurcovou 

V termínu 13. a 14. kv ětna se uskute ční Tmavomodrý festival , 

22. ročník mezinárodní hudební p řehlídky zrakov ě postižených d ětí a 

mládeže. Mezi tradi ční doprovodné akce tohoto festivalu pat ří již také 

dvoudenní výstava kompenza čních pom ůcek, která prob ěhne v pátek 

od 13 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. Sou částí je prezentace 

škol pro výcvik vodicích ps ů, které jsou členy IGDF (Sv ětové 

organizace škol vodicích ps ů). V sobotu 14. kv ětna se pak uskute ční 

setkání zrakov ě postižených fand ů výpo četní techniky, jehož sou částí 

bude i finále Memoriálu Zde ňky Vernarské. Podrobné informace budou 

včas zveřejněny na našich webových stránkách a prost řednictvím 

konference JM-info. Bližší informace o již uskute čněných ro čnících 

najdete na www.centrumpronevidome.cz/tmf . V příštím programu op ět 

pošleme pozvánku s podrobnými informacemi. 

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 Benešová, sociální pracovnice 
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 
Pevná linka: 532 308 076 
Mobil: 774 715 106 
E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   
web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  


