
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 – listopad 2015 

 

úterý 

3. listopadu  

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 2. části  

 si popovídáme o vynálezech zdravotních. 

pátek 

6. listopadu  

9:00 PODZIMNÍ VYCHÁZKA KOLEM DYJE spojená 

s návšt ěvou našich klient ů v Domov ě senior ů.  

Vycházíme v 9:00 od TyfloCentra. 

úterý 

10. listopadu 

14:00 Víte opravdu, co jíte? Literární kavárnu 

s názvem DOBA JEDOVÁ navštívíme v M ěstské 

knihovn ě v Břeclavi. 

Sraz v 13:50 p řed knihovnou. 

pátek 

13. listopadu  

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

 také vlastní regionální noviny.  

pátek 

20. listopadu 

 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 dalších 

současných m ěstských subkulturách. 

Tentokrát více o HACKRECH A TATTOO.  

úterý 

24. listopadu 

14:00 Na cestovatelské besed ě s noviná řkou 

Ani čkou Novotnou navštívíme africkou GHANU, 

kde 3 týdny pomáhala pe čovat o malé sirotky. 

Popovídáme si nejen o turistických zajímavostech 

v této africké republice, ale také o b ěžném život ě.  



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 

27. listopadu 

9:30 Přijďte si vyrobit do adventní výtvarné dílny 

SVÍČKU ZE VČELÍHO VOSKU a VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 

technikou Tea bag folding (skládání čajových 

sáčků). Z důvodů vyšších po řizovacích náklad ů  

na materiál (vosk) bude finan ční spoluú čast 30 Kč 

na osobu. P řihlášky nutné do úterý 24.11. Lze p řijít 

i bez p řihlášení, ale pro nep řihlášené ú častníky 

nebude nakoupen materiál.  

 

STŘEDISKO BUDE VE DNECH 16.11.  A  17.11. UZAV ŘENO. 

 

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:  

- Voňavá váno ční dílna – výroba dekorací z chvojí 

- Kmeny – Straight edge a Goths 

- Předváno ční posezení 

 

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  


