
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 – leden a únor 2014  
 

úterý 

7. ledna 
14:00-16:00 – Novoro ční posezení aneb opožd ěný 

Silvestr v klubovn ě. Možno p řinést drobné 

občerstvení, cukroví apod. Nep řihlašuje se.    

středa 

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

přinést vlastní regionální noviny. Nep řihlašuje se. 

úterý 

21. ledna 
14:00-16:00 – Výstava „Hra čka 1890 – 1980“ 

v Městském muzeu a galerii B řeclav. Poslední 

možnost navštívit tuto výstavu hra ček z našeho 

dětství, v četně speciální sbírky hra ček, které 

vyráb ěl Gumotex! S komentá řem nás provedou 

pracovníci muzea. P řihlášky do pond ělka 20. ledna , 

možnost využít doprovodu pracovnice na akci a 

z akce! Sraz ve 14:00 ve vestibulu muzea! (Návšt ěva 

muzea zařazena na p řání klient ů.) 

úterý 

28. ledna 
14:00-16:00 – Motiva ční a hodnotící posezení u kávy 

a čaje. V klubovn ě zavzpomínáme u fotografií 

na nejúsp ěšnější akce z uplynulých m ěsíců a 

naplánujeme si, co bychom cht ěli zažít v dalším 

období. Každý ú častník bude vítán, nám ěty a 

nápady ješt ě víc! Nep řihlašuje se.  

 

Na únor 2014 p řipravujeme:  

•  Stolní hry 

•  Klub čtenářů  



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 

 

•  Beseda o čajích a míchání krém ů se Zlatou Zumrovou 

•  Klub čtenářů speciál 

 

Pracovnice TyfloCentra B řeclav p řeje šťastné a bezpe čné 

vykro čení do roku 2014 a v n ěm především zdraví, dobrou náladu 

a spokojenost!  

 

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

 

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

od 13:00 do 17:00 hodin. V roce 2014 poprvé 8. ledn a.  

 

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  

 


