
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 – kv ěten a červen 2015  
 

úterý 

5. května  

12:00 - 17:00 LEDNICE DÁVNÁ  Podnikneme výlet do 

Lednice spojený s návšt ěvou výstavy Lednice 

dávná a Zámeckého skleníku. Více informací 

v samostatné pozvánce. P řihlášky do pond ělí  

4. května. 

pond ělí 

11. května  

14:00 - 16:00 Všechno kvete, jaro je plném rozpuku.  

Netrhejme kv ětiny do váz a užijme si jejich v ůni   

i krásu tam, kde rostou.  P řesto vázy nemusí z ůstat 

prázdné. P řijďte si s námi vyrobit KV ĚTINY 

Z PAPÍRU. Jejich krása vás p řekvapí! 

POZOR! Aktivita se mimo řádně koná v POND ĚLÍ  

středa 

13. května  

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

přinést i vlastní regionální noviny. 

úterý 

19. května 

14:00 - 16:00 BEZPEČNĚ DOMA I VENKU Přijměte 

pozvání na besedu s tiskovou mluv čí Policie ČR 

v Břeclavi por. Mgr. Kamilou Haraštovou . Popovídá 

nám o bezpe čnosti zrakov ě postižených 

v dopravním provozu i doma. Poradí nám, co máme 

dělat, když už se n ěco p řihodí. 

úterý 

26. května 

14:00 - 16:00 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA  Výstavu 

připomínající významné mezníky velké sv ětové 

války navštívíme v M ěstském muzeu a galerii 

v Břeclavi. Sraz v 14:00 u muzea. 

 

Ve dnech 15. – 16. 5. prob ěhne již 26. ro čník Tmavomodrého 

festivalu. Více informací v samostatné pozvánce. 



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 ČERVEN PŘIPRAVUJEME:  

 

- Literární kavárnu na téma Osvobozené divadlo 

- Vycházku po B řeclavi 

- 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  

 
 


