
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 – říjen a listopad 2013  
 

úterý 

1. října  
14:00-16:00 – Stolní hry v klubovn ě. Možno p ředem 

dohodnout doprovod pracovnice. Nep řihlašuje se.   

úterý 

8. října 
14:00-16:00 – Hudební beseda v Městské knihovn ě 

– Jan Grossman a divadlo Semafor. PŘIHLÁŠKY 

NUTNÉ do pond ělka 7. 10.  

středa 

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

přinést vlastní regionální noviny. Speciálním 

hostem bude Jind řiška Klaudová z Městské 

knihovny B řeclav, která p řijde promluvit 

o novinkách ve zvukovém odd ělení. Nepřihlašuje 

se.  

čtvrtek 

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

na Černém chodníku u Gymnázia v Břeclavi. Jste 

srde čně zváni seznámit se s nabídkou služeb pro 

sociáln ě pot řebné, seniory i handicapované, které 

působí na území m ěsta. Jako doprovodný program 

se představí také místní knihovna se čtečkami pro 

slabozraké a nab ídkou zvukových knih, stánek 

prevence Policie ČR, měření krevního tlaku a cukr ů 

zdarma aj. Pracovnici TyfloCentra najdete v našem 

stánku – může Vám pomoci najít informace, které 

by Vás mohly zajímat, doprovodí Vás…  

pond ělí 

14. října 
10:00-17:00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V TYFLOCENTRU BŘECLAV. Přijďte s i prohlédnout 

a vyzkoušet optické pom ůcky a lupy firmy Spektra 
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v. d. n. Novým zájemc ům budeme nabízet také naše 

služby. Pokud máte zájem o prohlídku pom ůcek, 

doporu čujeme objednat se na ur čitou hodinu, kdy 

se Vám budou pracovníci firmy v ěnovat přednostn ě 

bez čekání. Více informací u sociální pracovnice. 

úterý 

15. října 
14:00-16:00 – Vycházka do areálu bývalého 

cukrovaru – prohlídka, co se tady zm ěnilo, jak je 

prostor vy čišt ěný a upravený. Možnost poté 

posed ět na káv ě a čaji v restauraci nebo klubovn ě 

(dle domluvy klient ů). Přihlašuje se do pond ělka 

14. 10. UPOZORŇUJEME, ŽE AKCE SE MŮŽE 

KONAT POUZE V PŘÍPADĚ DVOU A VÍCE PŘEDEM 

PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ! 

úterý 

22. října 
14:00-16:00 – Beseda o cestování v Chorvatsku,  

kterou p řipraví pracovnice TyfloCentra na základ ě 

svých prázdninových zkušeností. Procestujeme 

spole čně poloostrovy Istria a Pelješac, navštívíme 

města Pula a Dubrovník, bosenský Mostar 

a zastavíme se i v poutním míst ě Medjugorje. 

Nepřihlašuje se.  

úterý  

29. října 
14:00-16:00 – Klub čtenářů speciál – pracovnice 

vybírá zajímavé články z časopisu Zora, zejména 

o očním léka řství, aktivitách pro zrakov ě postižené 

a jiných událostech. Možno číst také zajímavosti 

z encyklopedie, dle zájmu klient ů. Nepřihlašuje se.  

 

Na listopad p řipravujeme:  

• Besedu o Skotsku  

• Literární besedu v M ěstské knihovn ě   
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• Klub čtenářů  

• Vycházku na židovský h řbitov  

• Výrobu adventních v ěnců a svíček ze včelího vosku  

 

Pracovnice TyfloCentra se t ěší na setkání s Vámi na našich 

aktivitách! St ředeční sociáln ě právní poradna je otev řena vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin.  

 

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 16:00 hodin 

Pevná linka: 532 308 076, mobil: 774 715 106 

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  


