
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 – duben a kv ěten  2015 
 

úterý 

7. dubna  

14:00-16:00 FRANK SINATRA  Přijďte se seznámit  

s  životem a ukázkami z díla jedné 

z nejvýznamn ějších osobností americké populární 

hudby. Navštivte s námi hudební kavárnu v M ěstské 

knihovn ě v Břeclavi. Sraz ve 14:00 p řed knihovnou.  

úterý 

14. dubna  

14:00 -16:00 Cestovatelská beseda: Řecké ostrovy 

v Jónském mo ři – KORFU A ZAKYNTHOS  

Seznámíme se s památkami i b ěžným životem  

na ostrovech. 

středa 

15. dubna  

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

přinést i vlastní regionální noviny. 

úterý 

21. dubna 

14:00-16:00 VYCHÁZKA KOLEM DYJE , spojená 

s návšt ěvou našich klient ů v Domov ě senior ů. 

Vycházíme v 14:00 od TyfloCentra.  

úterý 

28. dubna 

14:00-16:00 PAMĚŤOLAMY Zábavnou formou  

si op ět procvi číme pam ěť a oprášíme znalosti nejen 

ze školních lavic. Není d ůležité vyhrát, ale pobavit 

se a dov ědět třeba i něco nového! 

 

NA KVĚTEN  PŘIPRAVUJEME:  

 

- Návštěvu výstavy v MMG „První sv ětová válka“ 

- Výlet do Lednice  

- Čtenářský klub speciál 

 

 



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 

 

 

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  

 
 


