
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 2014  
 

středa 

5. listopadu 

13:00-17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V TYFLOCENTRU V BŘECLAVI.Přijďte si prohlédnout 

a vyzkoušet pom ůcky pro zrakov ě postižené nebo 

speciální hry pro nevidomé. Novým zájemc ům 

budeme nabízet také naše služby. Více informací  

Vám poskytne sociální pracovnice. 

úterý 

11. listopadu 

14:00-16:00 CESTOVATELSKÁ BESEDA O PERU 

s noviná řkou Ani čkou Novotnou. Navštívila v této 

zemi místa známá více i mén ě a seznámí nás také 

s post řehy o život ě tamních obyvatel.   

středa 

12. listopadu 

10:00 - 12:00  KLUB ČTENÁŘŮ ve st ředisku. Možno 

přinést vlastní regionální noviny. P řihlášky do úterý 

11. 11.  

úterý 

18. listopadu 

14:00-16:00  VYCHÁZKA DO PROSTORU NOVÉHO 

DOPRAVNÍHO TERMINÁLU.  Prozkoumáme nový  

dopravní terminál a závěrem vše prodiskutujeme 

v cukrárn ě u kávy a čaje. Vycházíme v 14:00 

od TyfloCentra. Možno také dohodnout sraz 

s pracovnicí v 14:20 na Černém chodníku, před 

vchodem do budovy Gymnázia. 

úterý 

25. listopadu 

14:00-16:00 VŮNĚ VÁNOC - ADVENTNÍ VÝTVARNÁ 

DÍLNA. Přivoníme si k v ůni jehli čí a vytvo říme drobné 

dekorace do bytu. SKO ŘICE, HŘEBÍČEK A BADIÁN 

nám nebudou sloužit jen jako ozdoba, ale také jako 

součást čaje. Popovídáme si o jejich blahodárných 

účincích na naše zdraví. 



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 

 

 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE  
VE DNECH 3.11.,4.11. A 6.11. Z DŮVODU ŠKOLENÍ  

PRACOVNÍKŮ UZAVŘENO. 
 

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME:  

 

- Mikulášské posezení s bývalými pracovnicemi v kav árně Pohoda 

- Návštěvu výstavy betlém ů v Městském muzeu v B řeclavi 

- Vánoční setkání ve st ředisku 

 

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

od 13:00 do 17:00 hodin.  

 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Mgr. Elena Výtisková, 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 17:00 hodin 

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

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz   

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav  

 
 


