
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 2019 
 

 
 

3. 
prosince 

úterý 
9:30  

9:30 – 13:30 VÝROBA PYTLÍČKŮ S KOŘENÍM 

Společně si vyrobíme 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. Jako už tradičně, i letos si 
umotáme svíčky ze včelího vosku.  

Přihlašování do úterý 28.11. 

 
10. 

prosince  
úterý 
9:30  

9:30 – 13:30 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 3.12. 

      
19. 

prosince 
čtvrtek 

9:30 

9:30-13:30VÁNOČNÍ SETKÁNÍ V TYFLOCENTRUM 

Společně si navodíme Vánoční atmosféru 
u nás v TyfloCentrum. Zazpíváme si koledy, ochutnáme 
cukroví a především společně strávíme předvánoční čas 
plný klidu a míru. S sebou přineste malou drobnost jako 
dáreček pro náhodného obdarovaného a nějaké cukroví, 

kterým se můžeme vzájemně potěšit.  
Přihlašujte se do pondělí 10. 12.  

 

                      ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE! 

BUDEME SE TĚŠIT NA SETKÁNÍ OPĚT PO NOVÉM ROCE 

V úterý a čtvrtky poskytujeme individuální služby včetně 

sociálně právního poradenství dle požadavků klientů nebo 

se koná některá z výše uvedených aktivit. Každou středu 

můžete navštívit sociálně právní poradnu v době od 13 do 

17:00 hodin.  



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 

 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si 

doprovodu: 

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník centra 

aktivizace a poradenství, TyfloCentrum Brno, o.p.s.  

 

Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních 

službách 

 

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

Národních hrdinů 12/1.   

telefon: 774 715 106 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 

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

