
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 –  b řezen a duben  2015  
 

úterý 

3. března 

14:00 - 16:00 PAMĚŤOLAMY Zábavnou formou 

procvi číme paměť a zavzpomínáme na znalosti i ze 

školních lavic. Není d ůležité vyhrát, ale zú častnit se 

a pobavit!  

úterý 

10. března 

8:50 - 16:00 Posloucháte rádio? Zajímalo by Vás, 

jaké je to v zákulisí? Poj ďte s námi na EXKURZI DO 

ČESKÉHO ROZHLASU V  BRN Ě - Sraz pro 

přihlášené je v 8:50 p řed budovou vlakového 

nádraží v B řeclavi. P ředpokládaný návrat v 15:30. 

Podrobn ější informace Vám sd ělí pracovnice TC. 

Přihlášky do čtvrtku 5.3. 

úterý 

17. března 

14:00 - 16:00  Víte co je SUDOKU ? Přijďte se 

dozvědět více o této h ře. Řekneme a ukážeme si 

nejen princip, jak se luští, ale zabrousíme i do 

historie jejího vzniku. 

úterý 

24. března 

14:00 - 16:00 VYCHÁZKA DO PROSTORU NOVÉHO 

DOPRAVNÍHO TERMINÁLU  (Náhradní termín) 

Prozkoumáme nový dopravní terminál a záv ěrem 

vše prodiskutujeme u kávy a čaje. Vycházíme  

ve 14:00 od TyfloCentra. Možno také p ředem 

dohodnout sraz s pracovnicí ve 14:20 na Černém 

chodníku, p řed vchodem do budovy Gymnázia. 

úterý 

31. března 

14:00 - 16:00 VELIKONO ČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 

Zajímavou technikou obarvíme vají čka a následn ě 

z nich vyrobíme drobnou dekoraci. P říspěvek 

účastník ů asi 20 K č, dle nakoupeného materiálu. 



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 

 

 

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME:  

 

- Návštěvu výstavy v M ěstském muzeu a galerii 

- Cestovatelskou besedu 

- Hudební kavárnu v M ěstské knihovn ě  

- Čtenářský klub speciál 

 

 

 

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  

 
 


