
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 – únor 2016  

 
úterý 

2. února 

14:00 Dověděli jste se zajímavé informace  

na besed ě o historii B řeclavi a chcete v ědět ješt ě 

více? Poj ďte s námi na KOMENTOVANOU 

PROHLÍDKU ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA.   Provede 

nás pan N ěmec z Městského muzea a galerie. 

Vycházíme v 14:00 od TyfloCentra.  

Více informací u pracovnice TC. 

pátek 

5. února 

9:00 KMENY Potkáte na ulici n ěkoho ob čas někoho 

zvláštního? Zajímá Vás jaké hodnoty má 

subkultura, do které pat ří? Přijďte se dov ědět více 

o sou časných m ěstských subkulturách. Tentokrát  

o STRAIGHT EDGE A GOTHS .  

úterý 

9. února  

14:00 Přijďte si poslechnout nezapomenutelné hity 

do HUDEBNÍ KAVÁRNY S WALDEMAREM 

MATUŠKOU.   Kavárnu p řipraví pracovnice 

knihovny a uskute ční ve st ředisku TyfloCentra. 

pátek 

12. února 

9:00 KLUB ČTENÁŘŮ ve st ředisku. Možno p řinést  

 také vlastní regionální noviny. 

úterý 

16. února  

14:00 PAMĚŤOLAMY Zábavnou formou si 

procvi číme pam ěť a oprášíme v ědomosti nasbírané 

nejen ve školních lavicích.  

pátek 

19. února 

9:00 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU Scrabble, Qardo 

nebo Tablut? S novými hrami jsme se seznámili 

v lednu. Ve které se procvi číme a zdokonalíme 

v únoru?  P řijďte, ur čitě se pobavíte a procvi číte 

hlavu i ruce! 



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 

23. února 

14:00 ROMANTICKÉ BENÁTKY Na cestovatelské 

besed ě zavítáme do hlavního m ěsta severoitalské 

oblasti Benátsko, jehož historické jádro leží na 

ostrovech v m ělké lagun ě. O své zážitky z tohoto 

města se s námi pod ělí bývalá pracovnice TC 

v Břeclavi Ji řina Drbošalová (d říve Falková). 

pátek 

27. února  

9:00 Zveme vás na besedu o filmu se zvukovým 

popisem PIKNIK.   Parta kamarád ů se chystá na 

víkendový pobyt do p řírody. Místo není vybráno 

náhodn ě. Jedou do míst, kde d říve byl 

komunistický lágr Vojna a spole čně tam prožili 

nejlepší léta svého života. 

 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:   

- Kmeny – Emo, Skate 

- Besedu o bariérách s Pepou Kone čným 

 

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  
 


