
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – prosinec 2016 
 
 

6. prosince 
úterý 
14:00 

14:00 MIKULÁŠSKÉ POVÍDÁNÍ VE STŘEDISKU – Na 
přátelské povídání v předvánočním čase se těší a 
přijdou i pracovnice knihovny a bývalé pracovnice 
střediska v Břeclavi. Srdečně jsou zváni všichni 
klienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé. 

9. prosince 
pátek 
9:00 

9:00 KLUB ČTENÁŘŮ – Zajímá Vás co se děje 
v Břeclavi, blízkém okolí nebo zprávy ze světa zrakově 
postiţených? Navštivte Klub čtenářů, kde se 
prostřednictvím tisku seznámíme s aktuálním děním. 
Moţno přinést také vlastní regionální noviny.  
Přihlásit se můţete do 7.12. 

13. prosince 
úterý 
14:00 

14:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – Přijďte si s námi vyrobit 
svíčky z voňavého včelího vosku nebo vánoční 
ozdoby z korálků.  
Z důvodu zajištění materiálu je nutné se přihlásit do 
středy 7. prosince. Lze přijít i bez přihlášení, ale pro 
nepřihlášené účastníky nebude zajištěn materiál.  
Více informací Vám poskytne pracovnice TyfloCentra. 

 

 

Pracovnice TyfloCentra v Břeclavi Vám přeje příjemné proţití Vánoc a 

v novém roce hodně zdraví, štěstí a ţivotní pohody.  

 

 

NA LEDEN PŘIPRAVUJEME: 

 NÁVŠTĚVU VÝSTAVY EGYPT-DAR NILU  

 NOVOU CELOROČNÍ SOUTĚŢ NA PROCVIČENÍ PAMĚTI 

 

 

OD 20. PROSINCE DO 2. LEDNA BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO. 

 

 

 



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 

 

 

 

Sociálně právní poradna je otevřena kaţdý týden ve středu vţdy 

od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální sluţby dle poţadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

 

 

Bliţší informace, přihlášky a moţnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Elena Výtisková, sociální pracovnice  

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

17. Listopadu 1 A, 690 02, Břeclav (Dům školství – 2. patro) 

Pevná linka: 532 308 076, mobil: 774 715 106 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 

mailto:breclav@centrumpronevidome.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/breclav

