
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 – zá ří a říjen 2013 
 

úterý 

10. září  
14:00-16:00 – Poprázdninové plá novací a motiva ční 

posezení v restauraci. Sraz ve 14:00 hodin 

u Pohody. Možno p ředem dohodnout doprovod 

pracovnice. Nep řihlašuje se.   

pátek 

13. září 
14:00-16:00 – Výstava Merkur – stavebnice d ětství 

v Městském muzeu pod vodárnou. Poslední 

možnost navštív it výstavu. P řihlášky do st ředy 11.9.  

úterý 

17. září 
14:00-16:00 – Vycházka k B řeclavskému zámku –  

náhradní termín. V případě špatného po časí se 

sejdeme jen v TyfloCentru.  

PŘIHLÁŠKY NUTNÉ do pond ělka 16.9.  

středa 

18. září 
10:00-12:00 – Klub čtenářů ve středisku, možno 

přinést vlastní regionální noviny. Nep řihlašuje se.  

úterý 

24. září 
14:00-16:00 – Výstava fotografií Evropští velikáni 

v Lichtenštejnském dom ě s posezením v cukrárn ě – 

náhradní termín. Sraz ve 14:00 hodin na lavi čce 

u Synagogy. Poslední možnost podívat se! 

PŘIHLÁŠKY NUTNÉ do pond ělka 23. 8. 

středa 

25. září 
10:00-15:00 – DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V HUSTOPEČÍCH. Středisko uzav řeno.  

 

Na říjen p řipravujeme:  

• Stolní hry  

• Hudební program v M ěstské knihovn ě – Divadlo Semafor  



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 

 

• Klub čtenářů a Klub čtenářů speciál  

• Veletrh sociálních služeb v B řeclavi a Den otev řených dve ří 

v TyfloCentru  

• Vycházka ke splavu  

• Beseda se zajímavým hostem  

 

Pracovnice TyfloCentra se t ěší na setkání s Vámi na našich 

aktivitách! K dispozici bude na pracovišti již od čtvrtka 5. zá ří!   

 

Středeční sociáln ě právní poradna bude otev řena vždy od 13:00 

do 17:00 hodin až od st ředy 11. září! Ve st ředu 25. září však bude 

zavřeno z důvodu prezentace na Dni sociálních služeb 

v Hustope čích. Děkujeme za pochopení.   

 

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  


