
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – červen 2011  

 
 

7. června 

úterý 

Celodenní výlet do Valtic 

prohlídka centra, zámku s bylinkovou zahrádkou a 

turistický výšlap na Rajsnu – celková d élka trasy asi 

6 kilometr ů (spole čně s klienty z jiných st ředisek, 

přihlášení nutné do úterka 31. kv ětna) 

14. června 

úterý 

14:00 – 16:00 Výtvarná dílna  

21. června 

úterý 

14:00 – 16:00 Výstava v Městském muzeu a galerii 

Břeclav – Uč se synu moudrým býti a neb prad ědeček 

po škole  

28. června 

úterý 

14:00 – 16:00 Cestovatelská beseda s inženýrem 

Arnoštem Maderem na téma Chorvatsko  (přihlášení 

nutné do čtvrtka 23. června)  
 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – ČERVENEC A SRPEN 2011 

 
Během července a srpna bude provoz TyfloCentra B řeclav omezen 

z důvodu čerpání dovolených. I p řesto budou probíhat r ůzné aktivity. 

Přesná data uzav ření st řediska a termíny akcí se dozvíte v dalším 

programu, který budeme rozesílat koncem června.   

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. 



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 

 

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  


