
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 – zá ří 2015 
 

úterý 

1. září  

14:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – QUILLING  Vyzkoušíme 

novou výtvarnou techniku. Stá čením papírových 

proužk ů, formováním do správného tvaru, 

následným seskládáním vytvo říme zajímavý krásný 

obrázek.  

úterý 

8. září 

13:45 Dovolujeme si Vás pozvat na P ŘEDÁNÍ 

SOCIÁLNÍHO AUTA,  které se uskute ční v zasedací 

místnosti M ěstského ú řadu v B řeclavi. Sraz v 13:45 

před budovou M ěstského ú řadu. 

Přihlášky do pond ělí 7. září. 

středa 

9. září 

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

 také vlastní regionální noviny. 

úterý 

15. září 

9:00 KOUZELNÉ BYLINKY  Výlet do Valtic, spojený 

s návšt ěvou výstavy v Národním zem ědělském 

muzeu. Více informací v samostatné pozvánce. 

pátek 

18. září 

 9:30 KMENY Potkáte na ulici ob čas někoho 

zvláštního? Zajímá Vás, pro č se tento člověk liší  

 a jaké hodnoty má subkultura, do které pat ří? 

Přijďte s námi shlédnout a prodiskutovat 

dokumenty o sou časných m ěstských subkulturách. 

Tentokrát více o SKINHEADS A RAINBOW . 

Úterý 

22. září 

14:00 Nechejte se nabít energií šansoniérky  

a kabaretiérky LJUBY HERMANOVÉ . Navštivte 

s námi hudební kavárnu v M ěstské knihovn ě 

v Břeclavi. 

Sraz v 13:50 u knihovny. 



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 

 

pátek 

25. září 

 9:30 Pokud si pustíte film, máte problém 

s porozum ěním ději? Vyhovuje vám lépe film se 

zvukovým popisem? P řijďte shlédnout kriminální 

příběh HROBNÍK o rafinovaném zlo činu. 

úterý 

29. září 

7:15 LUHAČOVICE Navštivte s námi čtvrté nejv ětší  

a jedny z nejkrásn ějších lázní v ČR. Nachází se 

v malebném údolí nedot čené přírody v oblasti 

Bílých Karpat. Okouzlí vás lé čivé prameny  

a neopakovatelná architektura, na které se podílel  

i architekt Dušan Jurkovi č. 

Více informací v samostatné pozvánce.  

 

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME:   

- Besedu o českých vynálezcích a vynálezech  

- Vycházku na židovský h řbitov 

- Kmeny – Hacke ři a Tattoo 

- Účast na Veletrhu sociálních služeb v B řeclavi 

 

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  
 


