
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – prosinec 2017 
 
 

5. prosince 
úterý 
10:40 

10:40 – 11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – poslední letošní 
návštěva solné jeskyně, kde podpoříme imunitní systém. 
Vstupné je 50 Kč. Sraz je v 10:25 na zastávce Jana 
Palacha směr Stará Břeclav. Kapacita solné jeskyně 
je omezena, přihlaste se tedy předem do 4.12.  

8. prosince 
pátek 
10:00 

10:00 – 12:00 STOLNÍ HRY – zahrajeme si stolní hry, 
při kterých se nejen pobavíme, ale procvičíme hmat 
i paměť. Přihlásit se můžete do 7.12.  

11. prosince 
pondělí 

7:35 

7:35 – 16:15 ADVENT VE KŘTINÁCH – celodenní výlet 
všech středisek do zimní přírody. Součástí je návštěva 
kostela ve Křtinách i poslech zvonohry. Více informací 
v samostatné pozvánce. Sraz v 7:35 ve vestibulu 
vlakového nádraží v Břeclavi. Přihlásit se můžete 
do 7.12.  

14. prosince 
čtvrtek 
10:00 

10:00 – 12:00 VÁNOCE V TYFLOCENTRU – tradiční 
vánoční dílna během které si navodíme patřičnou 
atmosféru a vytvoříme svíčky ze včelího vosku. Můžete 
přinést vánoční cukroví na ochutnání. Přihlásit 
se můžete do 13.12. 

 

 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

Ve středu 20.12.2017 bude sociálně právní poradna uzavřena.   

 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit.  

 

 

 



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 

 

 

 

 

V době od 22.12.2017 do 2.1.2018 bude středisko zcela uzavřeno.  

 

 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a pěkný vstup do nového 

roku!  

 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Bc. Kateřina Horňáková, sociální pracovnice  

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

17. listopadu 1a, 690 02, Břeclav (Dům školství – 2. patro) 

telefon: 774 715 106, 532 308 076 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 

 

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

