
 

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2012  
 
 

V ÚTERÝ 1. KVĚTNA BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO  

STÁTNÍ SVÁTEK 

3. května 

čtvrtek  

14:00-16:00 Vycházka ke splavu zakon čená poseze ním 

v cukrárn ě. Nutno p řihlásit se do st ředy 2. kv ětna. 

DNE 7. – 8. KVĚTNA BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

STÁTNÍ SVÁTEK 

9. května 

středa 

10:00-12:00 Klub čtenářů aneb co klienty zajímá (místní 

tisk, encyklopedie, časopisy Zora a Chaloupka apod.), 

texty p řineste s sebou 

DNE 10. – 11. KVĚTNA BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

15. května 

úterý 

14:00-16:00 Cestovatelská beseda s in ženýrem 

Arnoštem Maderem na téma Chorvatsko. Nutno 

přihlásit se do pond ělí 14. května. 

PÁTEK 18. a SOBOTA 19. KV ĚTNA 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL 

DNE 21. – 23. KVĚTNA BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

24. května 

čtvrtek 

14:00-16:00 Výstava Koloniál pana Bajzy v M ěstském 

muzeu a galerii B řeclav. Nutno p řihlásit se do st ředy 

23. května. 



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

 

29. května 

úterý 

Plavba po Ba ťově kanále a vycházka v okolí Spytihn ěvi  

spojená s posezením v restauraci.  Více informací 

v samostatné pozvánce.  

Nutno p řihlásit se do 25. kv ětna.  

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME:  

− stolní hry 

− beseda o zdraví na téma ú činků Aloe vera 

− Vycházka kolem nové cyklostezky sm ěrem k nádraží 

− Klub čtenářů 

− předprázdninové posezení 

 

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  

 


