
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 2018 
 
 

4. prosince 
úterý  
9:00 

9:00 – 16:00 – ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
PROJEKTU „POZNÁNÍ PŘÍRODY S BÍLOU HOLÍV JMK“ 
NA VELEHRADĚ. Více informací v pozvánce. 
Přihlašování do středy 29. 11.  

6. prosince  
čtvrtek   
10:30  

 

10:30 – 12:30 VÝROBA PYTLÍČKŮ S KOŘENÍM – 
vyrobíme si pytlíčky s kořením na svařené víno nebo 
s bylinkami na přípravu čaje. Můžete si tak doma 
zjednodušit práci s přípravou nebo obdarovat své 
blízké jedlým dárečkem.  Přihlašování do úterý 4.12. 

11. prosince 
úterý  
8:30  

8:30 – 17:15 VÁNOČNÍ LADĚNÍ – Pojďte si s námi 
vychutnat atmosféru Vánoc do Brna společně s dalšími 
středisky. Těšit se můžete i na  prohlídku brněnských 
Betlémů v letohrádku Mitrovských.  
Přihlásit se můžete do 6.12.  

13. prosince 
čtvrtek  
10:00  

10:00 – 12:00 HUDEBNÍ KAVÁRNA: VÁNOCE – Aby 
vánoční atmosféry nebylo málo, naladíme se na ni 
i společně s břeclavskými knihovnicemi. Čeká nás 
beseda o Vánocích s koledami, které si zcela jistě 
i zazpíváme. Přihlašování do 11.12. 

18. prosince 
úterý  
10:00 

10:00 – 12:00 VÁNOCE V TYFLOCENTRU – Jako už 
tradičně, i letos si umotáme svíčky ze včelího vosku. 
Zahrajeme si také vánoční hru plnou překvapení. 
Přihlásit se můžete do 13.12.  

 

 

Každou středu můžete navštívit sociálně právní poradnu 

v době od 13 do 17 hodin. 

 

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 

 

 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do nového 

roku 2019!  

 

Upozorňujeme, že středisko je od 20.12 do 3.1. zcela uzavřeno.  

 

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

