
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 – kv ěten a červen 2013  
 

úterý 

7. května  
14:00-16:00 – Stolní hry ve st ředisku. (N epřihlašuje 

se.) 

úterý 

14. května 
14:00-16:00 – Vycházka ke splavu a vesla řskému 

klubu na Dyji. Odcházíme ve 14:00 hodin od TC. 

Přihlášky do pond ělka 13. kv ětna. 

středa 

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

přinést vlastní regionální noviny. (Nep řihlašuje se.)  

úterý  

21. května 
14:00-16:00 – Vycházka k b řeclavskému zámku , 

pivovaru a do nově budované klidové zóny sm ěrem 

ke Kančí obo ře. Sraz ve 14:00 hodin p řed vchodem 

do kostela na nám ěstí TGM. Přihlášky do pond ělka 

20. května.  

úterý 

28. května 
14:00-16:00 – Klub čtenářů speciál. Výb ěr článků 

z periodik pro zrakov ě postižené o o čním léka řství a 

další zajímavosti ze sv ěta. Možnost vybírat, co se 

bude číst, mají všichni ú častníci aktivity. 

(Nepřihlašuje se.) 

Na červen p řipravujeme:  
- 4. 6. – Hudební beseda v knihovn ě – Beatles (2. část)  
- 11. 6. – Výtvarná dílna  
- 12. 6. – Klub čtenářů  
- 18. 6. – Hodnotící p ředprázdninové posezení v restauraci Pohoda 
- 21. 6. – Výlet do Vídn ě – Schönbrunn  
- 25. 6. – Výlet do Brna a projíž ďka na parníku na p řehrad ě 

Propozice aktivit budou up řesněny v p říštím programu.  



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 

 

 

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  

 
 


