
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 – červenec a srpen 2013  
 

úterý 

2. července  
14:00-16:00 – Vycházka k břeclavskému zámku a 

pivovaru (náhradní termín). Sraz ve 14:00 u kostela 

na náměstí TGM. Pro konání je nutná ú čast nejmén ě 

dvou P ŘEDEM PŘIHLÁŠENÝCH ú častník ů! 

Přihlášky do pond ělka 1. 7.  

pátek 

5. července 
STŘEDISKO UZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK.  

úterý 

9. července 
14:00-16:00 – Posezení u kávy a čaje v TyfloCentru. 

Nepřihlašuje se.  

středa 

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

přinést vlastní regionální noviny. Nep řihlašuje se.  

15. až 28. 

července 
STŘEDISKO UZAVŘENO – DOVOLENÁ. 

 

úterý 

30. července 
14:00-16:00 – Stolní hry ve st ředisku. Nepřihlašuje 

se. 

úterý 

6. srpna 
14:00-16:00 – Výstava fotografií Evropští velikáni 

v Lichtenštejnském dom ě s posezením v cukrárn ě. 

Sraz ve 14:00 hodin na lavi čce u Synagogy. 

Přihlášky do pond ělka 5. 8.  

12. srpna  

až 4. září 
STŘEDISKO UZAVŘENO – DOVOLENÁ.  

 



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 

 

Upozor ňujeme, že z d ůvodu čerpání dovolené bude st ředisko 

Břeclav b ěhem léta UZAV ŘENO v termínu 15. až 28. července  

a od 12. srpna do 4. zá ří. Služby budou k dispozici první dva 

týdny v červenci a první dva týdny v srpnu.  

V naléhavých p řípadech kontaktujte TyfloCentrum 
Brno, Chaloupkova 3, tel. číslo 541 240 420. Zde se 
Vám bude v ěnovat n ěkterý z pracovník ů.  
Po prázdninách  se poprvé setkáme v B řeclavi v úterý 10. zá ří 

na Posezení v TyfloCentru, kde si popovídáme o tom,  jak jsme 

strávili léto, a co jsme zažili. Pracovnice však bu de k dispozici 

na pracovišti již od čtvrtka 5. zá ří.  

 

Středeční sociáln ě právní poradna bude v B řeclavi k dispozici 

vždy od 13:00 do 16:00 hodin v termínech: 3. 7., 10 . 7., 31. 7. a 7. 8. 

 

V době státního svátku a čerpání dovolené budou 
mimo provoz také oba b řeclavské telefony.  
 

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 16:00 hodin 

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

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  


