
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Břeclav, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

 
Kalendář akcí a služeb – prosinec 2015 

 

úterý 

1. prosince 

 

14:00        Navštívíme  výstavu  v  Městském muzeu 

a  galerii  v  Břeclavi:  HRY  A  KLAMY – PRO  DĚTI 

 A  DOSPĚLÉ. Dotýkat se exponátů na této výstavě 

není jen dovoleno, ale rovnou přikázáno. Vše se 

totiž musí osahat či očichat. Můžete si vyzkoušet 

přes padesát interaktivních exponátů, které jsou 

zapůjčeny z libereckého vědeckého centra iQPARK.  

Sraz v 14:00 u muzea. 

pátek 

4. prosince 

 

11:00 Pojeďte s námi do Brna navštívit 

komentovanou výstavu BETLÉMY A HISTORICKÉ 

HRAČKY, která se koná v Letohrádku Mitrovských. 

Sraz na nádraží v Břeclavi v 11:00. Odjezd vlaku 

11:07. Více informací v samostatné pozvánce  

a u pracovnice TyfloCentra. 

úterý 

8. prosince 

14:00 Přijďte si s námi do střediska ve VÁNOČNÍ 

VÝTVARNÉ DÍLNĚ vyrobit adventní věnec nebo 

jinou drobnou dekoraci. 

Finanční příspěvek na materiál bude dle vyráběné 

dekorace  30-50 Kč. Z důvodů nutnosti zajištění 

materiálu přihlášky nutné do středy 2. prosince.  

Lze přijít i bez přihlášení, ale pro nepřihlášené 

účastníky nebude zajištěn materiál. 

pátek 

11. prosince 

9:30 KLUB ČTENÁŘŮ ve středisku. Možno přinést  

 také vlastní regionální noviny. 

 



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 

 

úterý 

15. prosince 

14:00 PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ VE STŘEDISKU U 

KÁVY A ČAJE. Popovídáme si, poslechneme 

vánoční koledy a naladíme se do předvánoční 

pohody. Srdečně Vás zveme. 

 

 

Pracovnice TyfloCentra v Břeclavi Vám přeje příjemné prožití Vánoc 

a v novém roce hodně zdraví, štěstí a životní pohody. 

 

 

NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:  

- Kmeny – Straight edge a Goths 

- Paměťolamy 

- MMG – Hvězdy stříbrného plátna 

 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy  

od 13:00 do 17:00 hodin.  

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Elena Výtisková, sociální pracovnice  

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav 

Sovadinova ulice 6, 690 25 Břeclav  

Konzultační a poradenský den: středa 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 
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