
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 2015 
 

pátek 

2. října  

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

 také vlastní regionální noviny. 

úterý 

6. října  

14:00 Někteří lidé nedokáží najít Českou republiku 

na mapě, přesto používají vynálezy, které se zde 

zrodily. P řijďte na besedu o ČESKÝCH 

VYNÁLEZCÍCH A VYNÁLEZECH . V 1. části  

 si popovídáme o vynálezech technických. 

středa 

7. října 

ZÁŽITKOVÝ KURZ ŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTA PRO  

NEVIDOMÉ ANEB NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM AUT  

NA MASARYKOV Ě OKRUHU - Účelem zážitkového 

kurzu je zprost ředkovat vám autentický vjem  

z jednoho úseku každodenní rutiny vidícího 

člověka, seznámit vás s činností pro vás jinak 

nepřístupnou. Cílem tohoto dne není jen zážitek  

z řízení automobilu, ale i uv ědomění si každodenní 

reality možného st řetu s projížd ějícím motorovým 

vozidlem a o vaši zkušenost ovládání takového 

vozidla. Jen pro p řihlášené. 

čtvrtek 

8. října  

 10:00 VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  na Černém 

chodníku u Gymnázia v B řeclavi. P řijďte se 

seznámit s nabídkou sociálních služeb 

poskytovaných na B řeclavsku, kompenza čními 

pomůckami nebo diskutovat o bariérách 

v budovách i venku. Pracovnice TyfloCentra najdete 

v našem stánku. Pomohou Vám najít informace, 

které Vás zajímají, doprovodí Vás… 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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úterý 

13. října 

 10:00 PODZIM V ZÁMECKÉM PARKU V LEDNICI  

Podnikn ěte s  klienty dalších st ředisek  TyfloCentra  

podzimní výpravu do Lednice. Navštívíme Minaret, 

Janův hrad, svezeme se lodí i ko ňským povozem. 

Příspěvek účastník ů je 100 Kč za osobu.  

Více informací v  samostatné pozvánce.  

pátek 

16. října 

 9:30 KMENY Potkáte na ulici ob čas někoho 

zvláštního? Zajímá Vás jaké hodnoty má subkultura, 

do které pat ří? Přijďte s námi shlédnout dokument  

 a pobavit se o sou časných m ěstských 

subkulturách. Tentokrát více o PUNK A GRAFITI . 

úterý 

20. října 

14:00 Navštívíme SYNAGOGU  a částečně opravený 

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV v Břeclavi. Následn ě posedíme 

u kávy, porovnáme sou časný a minulý stav, 

v restauraci Rose. Sraz v 14:00 u Synagogy. 

Přihlášky do pond ělí 19.10. 

středa 

21. října 

10:00- 17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TyfloCentra 

v Břeclavi. Více informací v samostatné pozvánce. 

úterý 

27. října 

14:00 POSEZENÍ V KAVÁRN Ě POHODA Srdečně 

zveme klienty a p řátele TyfloCentra v B řeclavi na 

spole čné setkání v kavárn ě Pohoda. 

pátek 

30. října 

9:30 Pokud si pustíte film, máte problém 

s porozum ěním ději? Vyhovuje vám lépe film se 

zvukovým popisem? P řijďte shlédnout film OSMY.  

Je to černá komedie o tom, jak se vyrovnat 

s omylem podepsanou Chartou 77. 

 

Sociáln ě právní poradna pro neobjednané klienty bude ve st ředu 

7.10. a 28.10. z provozních d ůvodů uzavřena. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:   

- Vynálezci a vynálezy 2. část- vynálezy zdravotní 

- Kmeny – Hacke ři a Tattoo 

- Cestovatelskou besedu (téma up řesníme) 

  

 

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  

 
 


