
 

 

  

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – říjen a listopad 2012  

 
 
 

úterý 

2. října  
10:30-16:00 – Pěší výlet na Pohansko spole čně 

s klienty a pracovníky TC Znojmo, p říjemná 

procházka lužním lesem s návšt ěvou záme čku a 

možností ob čerstvení, délka 8 km, sraz p řed 

budovou vlakového nádraží v B řeclavi  

(přihlášky do 28. 9.) 

sobota 

6. října 
10:00-17:00 – TYFLOBRNO – sout ěž v prostorové 

orientaci a samostatném pohybu v Brn ě-Židenicích 

(více informací poskytne zájemc ům pracovnice) 

úterý 

9. října 
14:00-16:00 – Hudební program v Městské knihovn ě 

Břeclav aneb Operety podruhé ( České operety)  

(přihlášky do 8. 10.)  

středa 

10. října 
10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku (možno 

přinést vlastní noviny, časopisy, knihy) 

čtvrtek  

11. října 
10:00-17:00 – VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB –  

„ černý chodník“ p řed Gymnáziem v Břeclavi, 

prezentace všech poskytovatel ů sociálních služeb 

v Břeclavi v četně TyfloCentra, Charity, Remedia 

apod. s doprovodným hudebním pro gramem. JSTE 

SRDEČNĚ ZVÁNI!  



 

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

16. října  
14:00-16:00 – Beseda o bariérách a stavebních 

úpravách vhodných pro zrakov ě postižené 

s odborným konzultantem Josefem Kone čným,  

dopln ěná o krátkou praktickou ukázku 

na zrekonstruovaném p řechodu poblíž TyfloCentra 

(přihlášky do 15. 10.)  

pond ělí  

22. října 
10:00-16:00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V TYFLOCENTRU BŘECLAV s prezentací optických 

pomůcek, lup a nového čtecího za řízení pro 

nevidomé ReadEasy+ . JSTE SRDE ČNĚ ZVÁNI! 

úterý 

23. října 
14:00-16:00 – Stolní hry ve st ředisku  

úterý 

30. října 
14:00-16:00 – Klub čtenářů „speciál“ aneb vybran é 

zajímavosti ze sv ěta (výb ěr z populárn ě-naučných 

časopis ů na různá témata – život slavných 

osobností Hollywoodu, tajemství z historie, 

neobjasn ěná zmizení lidí atd.)  
 
Na listopad p řipravujeme:  

- výlet do Mikulova s prohlídkou nové vina řské expozice 

v Regionálním muzeu na zámku  

- výtvarnou dílnu – výrobu adventních v ěnců  

- besedu s okrská řem z Městské policie B řeclav  

- Městské muzeum B řeclav – výstavu keramiky místních um ělců 

- Klub čtenářů  

Termíny aktivit budou up řesněny v p říštím programu.  
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Prosíme klienty, aby VŽDY P ŘI PŘÍCHODU DO TYFLOCENTRA 

ZVONILI A VYČKALI U VSTUPNÍCH DVEŘÍ NA PŘÍCHOD 

PRACOVNICE, KTERÁ VÁS DOPROVODÍ!  

Z DŮVODU VLASTNÍHO BEZPEČÍ NEVSTUPUJTE DO BUDOVY BEZ 

DOPROVODU!  

Pokud pracovnice nep řijde, opakujte zvon ění. V případě, že nejste 

objednáni, nejsou ú řední hodiny nebo se nekoná naplánovaná akce 

s klienty a pracovnice nep řichází, není p řítomna na pracovišti. 

PROSÍME NEVSTUPUJTE DO BUDOVY A DOMLUVTE SI SCH ŮZKU 

TELEFONICKY V JINÝ DEN. D ěkujeme za pochopení!  

 

Každou st ředu můžete od 13:00 do 17:00 hodin navštívit sociáln ě 

právní poradnu. 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  

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  

 


