
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 –  únor a b řezen  2015 
 

 

úterý 

3. února  

14:00-16:00 BESEDA O KOMPENZA ČNÍCH 

POMŮCKÁCH  - aneb malí i velcí pomocníci v život ě 

osob s postižením zraku. Zástupce firmy Sagitta 

nám p ředstaví lupy, čtecí zařízení a další pom ůcky 

pro osoby s postižením zraku.  

Přihlášky do pond ělí 2. února. 

úterý 

10. února  

14:00-16:00 PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ VE STŘEDISKU 

Setkáme se a oslavíme spole čně krásné životní 

jubileum našich dvou klient ů.   

úterý 

17. února  

14:00-16:00  HISTORICKÁ DETEKTIVKA   Zajímáte  

se o historii a literární autory, kte ří ve svých dílech 

prezentují své p ředstavy o fungování spravedlnosti 

napříč staletími? Navštivte s námi Literární kavárnu 

v Městské knihovn ě v Břeclavi. 

Přihlášky do pond ělí 16. února. Sraz ve 14:00 p řed 

knihovnou. 

 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME:  

 

- Návštěvu výstavy v M ěstském muzeu a galerii 

- Paměťolamy 

- Komentovanou exkurzi do Českého rozhlasu v Brn ě.  

- Vycházku do prostoru nového dopravního terminálu  

  (náhradní termín) 

- Velikono ční výtvarnou dílnu 

 



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 

 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE VE DNECH  

23.2. - 28.2.2015 UZAVŘENO. 
 

 

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  

 
 


