
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 – červenec a srpen 2015  

 
 

úterý 

7. července 

 14:00 ADOLF BORN - VÝB ĚR Z DÍLA Navštívíme 

výstavu významného českého malí ře, grafika  

a ilustrátora v b řeclavské synagoze, která 

představuje pr ůřez jeho tvorbou.  

Sraz v 14:00 p řed synagogou. 

středa 

8. července 

9:30 KLUB ČTENÁŘŮ ve st ředisku. Možno p řinést 

vlastní regionální noviny. 

úterý 

14. července 

14:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – QUILLING  Vyzkoušíme 

novou výtvarnou techniku. Stá čením papírových 

proužk ů, formováním do správného tvaru, 

následným seskládáním, vytvo říme krásný  

a originální obrázek. 

úterý 

21. července 

9:00 KOUZELNÉ BYLINKY  Prázdninový výlet do 

Valtic, spojený s návšt ěvou výstavy v Národním 

zemědělském muzeu.  

Více informací v samostatné pozvánce. 

středa 

22. července 

 9:30 Přijďte zhlédnout film se zvukovým popisem. 

AMERICKÉ DOPISY  V roce 1894 se Antonín Dvo řák 

vrací z Ameriky dom ů. Je na vrcholu slávy. Ví o své 

tvůrčí síle a děkuje Bohu za dar, že se mu v hlav ě 

stále rodí nové geniální nápady.  P řesto má strach. 

V kapse vesty nosí ohmataný dopis, který p řišel 

z Čech do Ameriky. Ví o n ěm jen on – a ta druhá, 

sestra jeho manželky. 



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 

 

úterý 

28. července 

14:00 CESTUJI, CESTUJEŠ, CESTUJEME…  

Prázdninové povídání ve st ředisku o zážitcích 

z cest.   Vezm ěte sebou i fotografie a zajímavé 

suvenýry. T řeba najdeme inspiraci pro podzimní 

výlet. 

úterý 

25. srpna 

14:00 PAMĚŤOLAMY Svižn ě, vtipn ě, hravě 

procvi číme paměť a oprášíme znalosti nejen ze 

školních lavic. Není d ůležité vyhrát, ale pobavit se. 

Možná se dovíte i n ěco nového! 

středa 

26. srpna 

9:30 KLUB ČTENÁŘŮ ve st ředisku. Možno p řinést 

vlastní regionální noviny. 

 

STŘEDISKO BUDE VE DNECH 1. 8. – 23. 8. 2015 Z DŮVODU 

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENO 

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ LÉTA! 

 

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

od 13:00 do 16:00 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 16:00 hodin 

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

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  

 


