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Kalendá ř akcí a služeb – duben a kv ěten 2013 
 

úterý 

2. dubna  
14:00-16:00 – Beseda o čajích se Zlatou Zumrovou 

ve st ředisku. Dozvíme se o ú čincích pití čajů 

na zdraví, jejich p řípravě a některé čaje také 

ochutnáme.  P řihlášky do pátku 29. b řezna.   

úterý 

9. dubna 
14:00-16:00 – Klub čtenářů speciál. Aktivita ur čena 

všem, které zajímá d ění ve sv ěte z oblasti známých 

osobností, v ědy a techniky, vynález ů nebo 

archeologických objev ů. Články z populárn ě-

naučných časopis ů vybírá dle zájmu klient ů 

pracovnice TC. O každém tématu m ůžeme ješt ě 

diskutovat. (Nep řihlašuje se.)  

středa 

10. dubna 
10:00-12:00 – Klub čtenářů ve st ředisku, možno 

přinést vlastní regionální noviny. (Nep řihlašuje se.)  

úterý  

16. dubna 
14:00-16:00 – Návšt ěva synagogy s prohlídkou 

výstavy velkoformátových fotografií z Nepálu, která 

přiblíží široké ve řejnosti  přírodu, kulturu, 

nábože nství a zp ůsob života obyvatel této 

nádherné, ale nám málo známé zem ě.  Sraz ve 14:00 

hodin p řed synagogou. Možno využít doprovodu 

pracovnice na místo a z místa akce. P řihlášky 

do pond ělka 15. dubna.  

úterý 

23. dubna 
14:00-16:00 – Hudební beseda v M ěstské knihovn ě 

– Beatles, 1. část. Poslechneme si také hudební 

ukázky. Sraz ve 14:00 hodin u knihovny. Přihlášky 

do pond ělka 22. dubna.  



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 

 

Na květen p řipravujeme:  

- cestovatelskou besedu na téma Turecko   

- vycházku k B řeclavskému zámku a nov ě opravenému pivovaru 

- Klub čtenářů  

- stolní hry  

- návšt ěvu Lichtenštejnského domu s výstavou fotografií 

evropských hor  

Termíny aktivit budou up řesněny v p říštím programu.  

 

Každou st ředu můžete od 13:00 do 17:00 hodin navštívit sociáln ě 

právní poradnu. V ostatní dny a časy poskytujeme individuální 

služby dle požadavk ů klient ů nebo se koná n ěkterá z výše 

uvedených aktivit. Klidn ě však zavolejte, mobil nosíme s sebou.  

 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Mgr. Ji řina Falková, 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  

 
 


