
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – říjen 2016 
 
 

4. října 
úterý 
14:00 

14:00 VÝTVARNÁ DÍLNA - Tvoříte rádi z přírodních 
materiálů? Přijďte si vyzkoušet, jak se dělá růže z listů 
javoru. Růže doplníme jinými přírodními materiály a 
vytvoříme krásnou podzimní kytici.  

6. října 
čtvrtek 
10:00 

10:00 VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BŘECLAVI NA 
ČERNÉM CHODNÍKU U GYMNÁZIA - Přijďte se seznámit 
s nabídkou sociálních služeb poskytovaných na 
Břeclavsku, kompenzačními pomůckami nebo 
diskutovat o bariérách doma i venku. Pracovníky 
TyfloCentra najdete v našem stánku. Pomohou Vám najít 
informace, které potřebujete či Vás zajímají. 

7. října 
pátek 
9:00 

9:00 ČESKÉ STOLETÍ – Pravidelný cyklus pořadů nám 
v devíti dílech nabídne neobvyklý pohled na mezní 
okamžiky dějin naší země od roku 1918 do roku 1992.   
Druhý díl Den po Mnichovu je příběhem o setkání dvou 
osobností s odlišnými myšlenkovými světy - diplomata a 
legionáře. Zatímco Beneš mezinárodní diktát akceptuje, 
Moravec volá po otevřeném konfliktu.                         
Přihlásit se můžete do 6.10. 

11. října 
úterý 
11:00 

11:00 PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ KLIENTŮ STŘEDISEK 
TYFLOCENTRA V BŘECLAVI – Zajímá Vás co se děje 
v jiných střediscích TyfloCentra? Přijďte si o tom 
popovídat do střediska s klienty z Brna a Znojma. Po 
dobrém obědě zamíříme společně do blízkého 
Lichtenštejnského domu na komentovanou prohlídku 
miniatur saletů Lednicko-valtického areálu. Komentář 
má pro nás připraven pan Němec z Městského muzea a 
galerie. Více informací Vám poskytne pracovnice TC. 

14. října 
pátek 
9:00 

9:00 KLUB ČTENÁŘŮ – Máte zájem se dovědět co se 
děje v Břeclavi a blízkém okolí nebo zprávy ze světa 
zrakově postižených? Navštivte Klub čtenářů, kde se 
prostřednictvím tisku seznamujeme s aktuálním děním. 
Možno přinést také vlastní regionální noviny.  
Přihlásit se můžete do 12.10. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na ces tě 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 

 

18. října 
úterý 
14:00 

14:00 ČESKÁ OPERETA – Přijměte pozvání do střediska 
na besedu o nejznámějších českých operetách, kterou 
pro nás připraví pracovnice knihovny. Můžete se těšit na 
spoustu zajímavých informací i hudebních ukázek. 

21. října 
pátek 
9:00 

9:00 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU – Pravidelná aktivita, 
při které se nejen pobavíte, ale také si  procvičíte paměť 
a hmat.   Přihlásit se můžete do 20.10. 

25.října 
úterý 
14:00 

14:00 VYCHÁZKA S PANEM KARLEM KŘIVÁNKEM  
Zveme Vás na vycházku s významným břeclavským 
výtvarníkem a spisovatelem, během které nás seznámí 
s dalšími výtvarnými díly začleněnými v městské 
architektuře v Břeclavi. 

 

 

NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME: 

 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 CESTOVATELSKOU BESEDU  

 

VE STŘEDU 26. 10. BUDE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA Z PROVOZNÍCH 

DŮVODŮ UZAVŘENA. 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Elena Výtisková, sociální pracovnice  

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

17. Listopadu 1 A, 690 02, Břeclav (Dům školství – 2. patro) 

Pevná linka: 532 308 076, mobil: 774 715 106 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 

mailto:breclav@centrumpronevidome.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/breclav

