
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 2014 
 

čtvrtek 

2. října 

Od 10:00 – VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  na Černém 

chodníku u Gymnázia v B řeclavi. Jste srde čně zváni 

seznámit se s nabídkou služeb pro seniory, sociáln ě 

pot řebné i handicapované, které p ůsobí na území m ěsta. 

Jako doprovodný program zde bude divadlo, hudba, 

ukázky kompenza čních pom ůcek, m ěření tlaku 

/cholesterolu/, p ředstavení zvládání komunika čních 

bariér a mnoho dalšího. 

Pracovnice TyfloCentra najdete v našem stánku. Moho u 

Vám pomoci najít informace, které by Vás mohly zají mat, 

doprovodí Vás … 

sobota 

4. října 

TYFLOBRNO – sout ěž v prostorové orientaci a 

samostatném pohybu nevidomých. 

úterý 

7. října 

 

14:00 - 16:00 - Nejen Post řižiny, Slavnosti sn ěženek nebo 

Ostře sledované vlaky jsou dílem spisovatele Bohumila 

Hrabala. S jeho tvorbou se seznámíme v HRABALOV Ě 

LITERÁRNÍ KAVÁRN Ě v Městské knihovn ě v Břeclavi. 

Sraz ve 14:00 p řed knihovnou. 

úterý 

14. října 

14:00 – 16:00 STOLNÍ HRY A PAM ĚŤOLAMY. 

Procvi číme si naši pam ěť a vědomosti. 

středa 

15. října 

10:00 - 12:00 – KLUB ČTENÁŘŮ ve st ředisku, možno 

přinést vlastní regionální noviny. 

úterý 

21. října 

 

14:00 - 16:00 LÉKÁRNA NAŠICH BABI ČEK aneb 

pokra čování cyklu o bylinkách.  Tentokrát více  

o TYMIÁNU A MEDUŇCE, ze které si ur čitě připravíme 

osvěžující čaj. 



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 | E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE  
VE DNECH 6.10., 9.10., 27.10. 

 A 28.10. UZAVŘENO. 
 

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:  

 

Den otev řených dve ří v TyfloCentru 

Besedu o Peru 

Adventní výtvarnou dílnu 

 

Sociáln ě právní poradna je otev řena každý týden ve st ředu vždy  

od 13:00 do 17:00 hodin.  

 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Mgr. Elena Výtisková, 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  

 
 


