
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 – leden a únor  2015  
 

 

úterý 

6. ledna  

14:00-16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB SPECIÁL  Co 

nového v novém roce? P řečteme si v časopisu 

Chaloupka a Zora nejen o tom, co se událo, ale také  

jaké novinky se chystají. Možno p řinést i vlastní 

noviny a časopisy. 

úterý 

13. ledna  

14:00-16:00 PAMĚŤOLAMY Zábavnou formou 

procvi číme paměť a zavzpomínáme na znalosti i ze 

školních lavic. Není d ůležité vyhrát, ale zú častnit se 

a pobavit! 

úterý 

20. ledna  

14:00-16:00 ZÁZVOR A LÉKO ŘICE Je Vám zima a 

nevíte jak se zah řát? Uva řte si zázvorový čaj. 

V dalším pokra čování cyklu besed o bylinkách a 

koření se více dovíme o ú čincích zázvoru a léko řice. 

úterý 

27. ledna  

14:00-16:00 ORIGAMI  Ve výtvarné díln ě si vyrobíme 

novou výzdobu do st řediska. 

 

 

NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME:  

 

- Besedu v M ěstské knihovn ě Břeclav 

- Zimní vycházku po náb řeží Dyje 

- Prezentaci optických pom ůcek, lup a čtecích za řízení  

 
 
 
 



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 BĚHEM VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ A NOVÉHO ROKU VE DNECH 19.12.2014- 2.1.2015, 

UZAVŘENO. 
 

 

Pracovnice TyfloCentra Vám p řeje pohodové a klidné prožití Vánoc. 

V novém roce hodn ě zdraví a spokojenosti! 

 

 

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  

 
 


