
 

 

 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – červenec / srpen 2011  

 
 

STŘEDISKO BUDE VE DNECH 4. 7. – 15. 7. a 29. 7. – 19. 8. 2011 

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH UZAVŘENO 

19. července 

úterý 

14:00 – 16:00 Stolní hry ( Člověče, nezlob se a šachy) 

26. července 

úterý 

14:00 – 16:00 Vycházka kolem Dyje zakon čená 

návšt ěvou cukrárny (p řihlášení do 25. 7.)  

23. srpna 

úterý  

14:00 – 16:00 Posezení u kávy a čaje  

30. srpna 

úterý 

14:00 – 16:00 Návšt ěva Lichtenštejnského domu 

(prohlídka nových miniatur Lednicko-valtického areá lu)  

(přihlášení do 29. 8.)  

Sociáln ě právní poradenství lze využít b ěhem letních m ěsíců ve dnech 
20.7., 27.7., 24.8. a 31.8. od 13:00 do 17:00 hodin . Mobilní telefon i 
pevná linka budou v dob ě čerpání dovolených nedostupné. V p řípadě 
pot řeby volejte 541 240 420 (brn ěnské pracovišt ě).  

Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami vydáváme. 
Na začátku zá ří obdržíte nový program. 
 
Pracovníci regionálního pracovišt ě Břeclav Vám p řejí příjemné 

prožití letních prázdnin a dovolených a t ěšíme se na setkání 
s Vámi op ět v září. 



 

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: 541 240 420 | 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  


