
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 – listopad a prosinec 2013  
 

úterý 

5. listopadu  
14:00-16:00 – Stolní hry ve st ředisku. Nep řihlašuje 

se.  

úterý 

12. listopadu 
14:00-16:00 – Vycházka do prostoru Cukrovaru a 

poté posezení u kávy a čaje v TyfloCentru (náhradní 

termín). Vycházíme ve 14:00 od TyfloCentra. 

Přihlášky do pond ělka 11. 11.   

středa 

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

přinést vlastní regionální noviny. Nep řihlašuje se.  

pond ělí 

18. listopadu 
14:00-15:00 – Návštěva klubovny Spolku 

neslyšících v B řeclavi – představení služeb, diskuze 

s pracovnicemi a členy spolku. Sraz ve 14: 00 hodin 

před Domem školství v B řeclavi. PŘIHLÁŠKY 

NUTNÉ do pátku 15. 11.  

úterý 

26. listopadu 
14:00-16:00 – Cestovatelská beseda o Skotsku 

s Marií Chmelinovou. Mladá studentka pracovala 

dvě léta v rodin ě se dvěma dětmi u skotského 

Edinburgu, procestovala ale i jiná m ěsta a má 

zajímavé post řehy o život ě „na ostrovech“. 

PŘIHLÁŠKY NUTNÉ do pond ělka 25. 11. 

Na prosinec p řipravujeme:  

• 3. 12. – Výtvarná dílna – výroba sví ček ze včelího vosku  

• 10. 12. – Literární beseda v M ěstské knihovn ě o adventu a 

lidových tradicích a zvycích  

• 11. 12. – Klub čtenářů  

• 17. 12. – Vánoční posezení v Pohod ě s dáre čky  



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 

 

 

Pracovnice TyfloCentra se t ěší na setkání s Vámi na našich 

aktivitách!  

 

Středeční sociáln ě právní poradna je otev řena každý týden vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin pouze do 18. prosince, poto m až 

po Novém roce.  

 

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  


