
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 2016 

 
úterý 

5. ledna 

14:00 NOVOROČNÍ POSEZENÍ VE STŘEDISKU aneb 

Opožděný Silvestr. Možno p řinést na ochutnání 

dobroty, jaké si tradi čně připravujete v poslední 

den roku. 

pátek 

8. ledna 

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

 také vlastní regionální noviny. 

úterý 

12. ledna  

14:00 BESEDA S KORDINÁTORKOU SLUŽEB 

ČESKÉ TELEVIZE SPOJENÁ S PROMÍTÁNÍM FILMU 

SE ZVUKOVÝM POPISEM VAMPÝR Ve st ředisku 

nás navštíví Mgr.Petra Mašková , která nám sd ělí 

více o po řadech se zvukovým popisem. 

pátek 

15. ledna 

9:30 Hrajete si rádi? P řijďte si s námi do st řediska 

vyzkoušet zahrát NOVÉ STOLNÍ HRY, které jsme 

dostali od významného b řeclavského sponzora. 

úterý 

19. ledna  

14:00 BŘECLAV V PROMĚNÁCH Myslíte si, že víte 

o historii B řeclavi hodn ě. Přijďte se s námi  

o znalosti pod ělit. Možná se na besed ě o historii 

Břeclavi dovíte i nové zajímavosti. 

pátek 

22. ledna 

 9:00 ZIMNÍ VYCHÁZKA KOLEM DYJE spojená 

s návšt ěvou v Domov ě senior ů. 

Vycházíme v 9:00 od TyfloCentra. 

úterý 

26. ledna 

14:00 HVĚZDY STŘÍBRNÉHO PLÁTNA Poj ďte 

s námi nasát prvorepublikovou atmosféru do 

muzea „Pod vodárnou“ a poznat osudy slavných 

filmových a divadelních hv ězd. 

Sraz v 14:00 u muzea. 



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 V BŘECLAVI ZAHÁJÍ PROVOZ 

V NOVÉM ROCE OD PONDĚLÍ 4. LEDNA. 

(UZAVŘENO BUDE OD 21. PROSINCE) 

 

 

 

NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME: 

- Besedu v knihovn ě- téma up řesníme  

- Kmeny – Straight edge a Goths 

- Romantické Benátky- cestovatelská beseda 

 

 

 

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  

 
 


