
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 – červen 2015  
 

úterý 

2. června 

14:00 PAMĚŤOLAMY Svižně, vtipn ě, hravě procvi číme 

paměť a oprášíme znalosti nejen ze školních lavic. Není 

důležité vyhrát, ale pobavit se. Možná se dovíte i n ěco 

nového! 

úterý 

9. června 

14:00 Víte, jak vzniklo OSVOBOZENÉ DIVADLO ? Nejen 

se vznikem, ale i s nejznám ějšími hrami a p ředstaviteli 

této divadelní scény nás seznámí paní knihovnice 

v Městské knihovn ě v Břeclavi. 

Sraz v 14:00 p řed knihovnou. 

úterý 

16. června 

 

14:00 LIDOVÉ ZVYKY A SLAVNOSTI NA PODLUŽÍ  

Pozvání na besedu do st řediska p řijal známý 

břeclavský folklorista a um ělecký vedoucí Old Star 

Břeclav pan Jaroslav Švach. 

středa 

17. června 

9:30 KLUB ČTENÁŘŮ ve st ředisku. Možno p řinést 

vlastní regionální noviny. 

úterý 

23. června 

14:00 VYCHÁZKA K B ŘECLAVSKÉMU ZÁMKU A DO 

KANČÍ OBORY Projdeme se kolem zámku k hájence  

 v Kančí obo ře. 

Sraz v 14:00 u kostela na nám ěstí TGM. 

úterý 

30. června 

 

14:00 PŘEDPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ V KAVÁRN Ě 

POHODA Přijďte si s námi posed ět a popovídat nejen 

o akcích, které v TC prob ěhly, ale i naplánovat nové.  

Přijdou a t ěší se na Vás také bývalé pracovnice TC 

v Břeclavi. 

 

 



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 PRÁZDNINY PŘIPRAVUJEME: 

 

Klub čtenářů speciál 

Besedu s o čním léka řem 

Výlet do Valtic spojený s návšt ěvou výstavy Kouzelné bylinky   

Výtvarnou dílnu 

 

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  

 
 


