
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 – prosinec 2013 a leden 2014  
 

úterý 

3. prosince  
14:00-16:00 – Výtvarná dílna – výroba sví ček 

z voňavého v čelího vosku. Z důvodu vyšších 

náklad ů na použitý materiál bude finan ční 

spoluú čast cca 25 K č na osobu. Přihlášky nutné 

do pátku 29. 11.  Lze přijít i bez p řihlášení, ale p ro 

nepřihlášené ú častníky nebude nakoupen materiál.   

úterý 

10. prosince 
14:00-16:00 – Literární beseda v Městské knihovn ě 

Břeclav o adventu, lidových váno čních tradicích a 

zvycích. P řipravují pracovnice knihovny, vstup 

zdarma. Možno dohodnout doprovod pracovnice na 

akci a z akce. P řihlášky do pond ělka 9. 11.   

středa 

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

přinést vlastní regionální noviny. Nep řihlašuje se.  

úterý 

17. prosince 
14:00-16:00 – Váno ční posezení v Pohod ě s dárečky 

a domácím cukrovím. K rozlou čení se starým rokem 

a spo lečné váno ční nalad ění jsou zvaní všichni 

klienti, jejich rodinní p říslušníci i p řátelé. Kv ůli 

rezervaci míst v restauraci jsou p řihlášky 

s uvedením po čtu ú častník ů nutné do pátku 13.12.! 

Na leden 2014 p řipravujeme:  

•  7. 1. – Novoro ční posezení aneb opožd ěný Silvestr v klubovn ě 

(nepřihlašuje se, možno p řinést drobné ob čerstvení, cukroví…) 

• 15. 1. – Klub čtenářů  

• 21. 1. – Cestovatelská beseda (Skotsko nebo Osv ětim)  

• 28. 1. – Stolní hry 



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 B řeclav p řeje krásné a pohodové prožití 

vánočních svátk ů a do Nového roku hlavn ě kopec zdraví a 

spokojenosti!  

Na další setkání s Vámi se t ěší od 6. ledna!  

 

Sociáln ě právní poradna je otev řena každý týden ve st ředu vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin. V prosinci do 18. prosince , potom až 

8. ledna.  

 

Během Vánoc bude TyfloCentrum B řeclav uzav řeno 
od 19. prosince do 5. ledna, a to v četně vypnutého 
služebního telefonu.  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  

 


