
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – červen 2013  
 

úterý 

4. června  
14:00-16:00 – Hudební kavárna na téma „Beatles “ 

(2. část) v Městské knihovn ě. Sraz ve 14:00 hodin 

v průjezdu knihovny. P řihlášky do pond ělka 

3. června. 

úterý 

11. června 
14:00-16:00 – Beseda o ochran ě zraku a 

pomůckách, které nám mohou pomoci číst, když 

máme ješt ě zbytky zraku. Besedu p řipra vuje 

pracovnice TyfloCentra ve spolupráci s oční 

optikou V ěry Mišurcové, která zap ůjčí na ukázku 

lupy ze svého sortimentu. Nep řihlašuje se.  

středa 

12. června 
10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku, možno 

přinést vlastní regionální noviny. (Nep řihlašuje se.)  

úterý  

18. června 
14:00-16:00 – Předprázd ninové hodnotící a 

plánovací posezení v restauraci Pohoda. Vycházíme 

ve 14:00 hodin od TyfloCentra, možno setkat se až 

na míst ě po 14. hodin ě. Přihlášky do pond ělka 

17. června.  

pátek 

21. června 
Celý den – výlet do Vídn ě - prohlídka Schönbrunnu 

a zahrady korunního prince. Vstup do zámku pro 

ZTP a ZTP/P je 10,5 Euro. Doprava vlakem EC 

z břeclavského nádraží do Vídn ě a zpět spole čně se 

skupinou z brn ěnského TyfloCentra pod vedením 

Terezy Kozderové . Na akci je nutné mít vlastní 

doprovod! . Zájemci získají bližší informace 

v TyfloCentru. P řihlášky do 14.6.   
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úterý 

25. června 
9:45-18:00 – Výlet do Brna spojený s plavbou 

na parníku po Brn ěnské p řehrad ě. Všechny 

informace v samostatné pozvánce. Doporu čujeme  

zvážit vlastní fyzické možnosti, akce bude 

náročnější na pohyb více, než jsme zvyklí 

z místních akcí. Vzhledem k omezené kapacit ě 

parníku jsou nutné p řihlášky co nejd říve, nejpozd ěji 

do st ředy 19. června.  

 

Upozor ňujeme, že z d ůvodu čerpání dovolené bude st ředisko 

Břeclav b ěhem léta UZAV ŘENO v termínu 15. až 28. července  a 

od 12. srpna do 1. zá ří. Služby budou k dispozici první dva týdny 

v červenci a první dva týdny v srpnu. Program aktivit na tyto termíny 

zašleme p řed začátkem prázdnin. Po prázdninách se poprvé 

setkáme v úterý 3. zá ří na Posezení v TyfloCentru, kde si 

popovídáme o tom, jak jsme strávili léto, a co jsme  zažili.  

 

Na léto p řipravujeme:  
- 2. 7. –  Vycházka k b řeclavskému zámku a pivovaru  
- 9. 7. – Posezení u kávy a čaje v TyfloCentru   
- 10. 7. – Klub čtenářů  
- 30. 7. – Stolní hry  
- 6. 8. – Výstava fotografií Evropští velikáni v Lich tenštejnském 

dom ě s posezením v cukrárn ě  

 

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.  
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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  

 
 


