
 

 

 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – zá ří 2011 

 
 

9:15 – 16:00 Výlet do Valtic do bylinkové zahrady  a 

turistický výšlap na vyhlídku Rajsna  

(přihlášky do pátku 2. 9.) 

6. září 

úterý 

14:00 – 16:00 Stolní hry  

13. září 

úterý 

14:00 – 16:00 Výstava fotografií Vladimíra Železnéh o 

v b řeclavské synagoze (p řihlášky do pond ělí 12. 9.) 

20. září  

úterý 

14:00 – 16:00 Vycházka na židovský h řbitov  

(přihlášky do pond ělí 19. 9.) 

14:00 – 16:00 Přednáška o dárcovství krve 

v TyfloCentru Brno (p řihlášky do pátku 16. 9.) 

22. září 

čtvrtek 

19:00 – 21:30 Divadelní program „Zábavn ě o stá ří“ 

s moderátorem Alešem Cibulkou a písn ěmi Vladimíra 

Hrona v B řeclavi, vstupné 50 K č, bližší informace 

budou up řesněny (p řihlášky do úterý 20. 9.) 

27. září 

úterý 

14:00 – 16:00 Beseda s Policií ČR na téma bezpe čnost  

senior ů a zrakov ě postižených  

(přihlášky do pátku 23. 9.)  

28. září 

středa 
STŘEDISKO UZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK  



 

Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 541 240 420 | M: 774 715 100| E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – ŘÍJEN 2011 
 

- Hudební program (beseda) v M ěstské knihovn ě  

- Vycházka k b řeclavskému zámku 

- Cestovatelská beseda  

- Cvičení na židlích  

 

Stejně jako v minulých letech se v B řeclavi uskute ční Veletrh 
sociálních služeb, a to ve čtvrtek 6. října p řed Kulturním domem. 
Mezi prezentujícími se organizacemi, které poskytuj í sociálních 
služby, nebude chyb ět ani TyfloCentrum Brno, regionální pracovišt ě 
Břeclav. Následovat bude i Den otev řených dve ří v TC na 
Sovadinov ě ulici. Podrobn ější informace zve řejníme v p říštím 
programu.  

 
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:  

Mgr. 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  


