
 

 

  

 

  Regionální pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – b řezen a duben 2013  

 
 
 

úterý 

5. března  
10:00-12:00 – Cestovatelská beseda Nový Zéland –  

země protinožc ů a příběh o spln ění životního snu. 

Veselé i pou čné vypráv ění a promítání fotografií a 

videí p řipravil Ji ří Mára, kterému mládí ani fakt, že je 

upoután na invalidní vozík, nezabránilo v cestování 

a poznávání zajímavých dalekých krajin. Sraz p řed 

10. hodinou v Městské knihovn ě Břeclav. P řihlášky 

do pond ělka 4. 3.   

úterý 

12. března 
14:00-16:00 – Stolní hry ve st ředisku. (Nep řihlašuje 

se.) 

středa 

13. března 
10:00-12:00 – K lub čtenářů ve st ředisku, možno 

přinést vlastní noviny a časopisy. (Nep řihlašuje se.)  

úterý  

19. března 
14:00-16:00 – Velikono ční výtvarná dílna – výroba 

velikono čních dekorací z réví, ov čí vlny a pentlí. 

Příspěvek účastník ů cca 20 K č dle nakoupeného 

materiálu. P řihlášky do st ředy 13. 3. 

úterý 

26. března 
14:00-16:00 – Beseda „Ženy za závojem“ v Městské 

knihovn ě, o život ě a pos tavení muslimských žen, 

jejich zvycích, tradicích, oblékání, osobní hygien ě, 

ženské ob řízce a seznámíme se s příběhy n ěkterých 

z nich. P řihlášky do pond ělka 25. 3.  

 



 

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: 515 919 770 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

Na duben p řipravujeme:  

- hudební program v M ěstské knihovn ě Břeclav na téma Beatles 

- cestovatelskou besedu na téma Turecko   

- Klub čtenářů a Klub čtenářů speciál se čtením zajímavostí 

ze světa 

- návšt ěvu výstavy v M ěstském muzeu a galerii B řeclav  

Termíny aktivit budou up řesněny v p říštím programu.  

 

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!  

 

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  

 


