
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendář akcí a služeb – březen 2016 

 

úterý 

1. března 

14:00 BEZPEČNĚ DOMA I VENKU Přijďte na besedu 

se zástupcem velitele Městské policie v Břeclavi 

Mgr. Zdeňkem Novákem. Prozradí nám více o SOS 

hodinkách, upozorní na možná nebezpečí a jejich 

řešení strážníky MP Břeclav. 

pátek 

4. března 

9:00 KMENY Potkáte na ulici někoho občas někoho 

zvláštního? Zajímá Vás jaké hodnoty má 

subkultura, do které patří? Přijďte se dovědět více 

o současných městských subkulturách. Tentokrát  

o EMO A SKATE.  

 

úterý 

8. března 

9:00 MIKULOV - MĚSTO S VŮNÍ JIHU Pojeďte si 

s námi vychutnat atmosféru Mikulova při 

komentované prohlídce města s místním 

průvodcem a teplým nápojem. Sraz v Břeclavi 

v 9:00 na autobusovém nádraží. Plánovaný návrat 

v 14:45. Cena za prohlídku je 120,- Kč. Více 

informací a přihlášky do pátku 4.3. u pracovnice 

TC. 

pátek 

11. března 

9:00 KLUB ČTENÁŘŮ ve středisku. Možno přinést  

 také vlastní regionální noviny. 

 

úterý 

15. března 

14:00 BŘECLAV V PROMĚNÁCH III. V poslední 

části cyklu besed se seznámíme s historickými 

událostmi v Břeclavi od středověku až novodobým 

dějinám. 



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 

18. března 

9:00 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU Scrabble, Qardo 

nebo Tablut? S novými hrami jsme se seznámili 

v lednu. Ve které se zdokonalíme v březnu?  

Přijďte, určitě se pobavíte a procvičíte hlavu i ruce! 

úterý 

22. března 

14:00 KUŘE TŘIKRÁT JINAK Název jako 

z kuchařky, ale my vařit nebudeme. Přijďte si 

s námi do výtvarné dílničky vyrobit velikonoční 

kuřátka ze zbytkových materiálů. 

úterý 

29. března 

15:45 VYCHÁZKA S PEPOU KONEČNÝM, 

specialistou na bariéry  pro   zrakově  postižené.  

Sraz v 15:45 v hale na vlakovém nádraží v Břeclavi.  

Podrobnější informace u pracovnice TC. 

 

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME:  

- Komentovanou prohlídku židovského hřbitova v Břeclavi 

- Literární kavárnu 

 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy  

od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Elena Výtisková, sociální pracovnice  

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav 

Sovadinova ulice 6, 690 25 Břeclav  

Konzultační a poradenský den: středa 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 
 

mailto:breclav@tyflocentrum-bm.cz
http://www.tyflocentrum-bm.cz/breclav

