
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 
Kalendář akcí a sluţeb – duben 2016 

 

úterý 

5. dubna 

14:00 

14:00 PAMĚŤOLAMY Hravou formou oprášíme 

vědomosti a procvičíme paměť. Body z kaţdého 

setkání se sčítají a v prosinci vyhlásíme vítěze. 

pátek 

8. dubna 

9:00 

 9:00 KLUB ČTENÁŘŦ ve středisku. Moţno přinést  

 také vlastní regionální noviny. 

Přihlášky do čtvrtku 7. dubna. 

úterý 

12. dubna 

14:00 

14:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŢIDOVSKÉHO 

HŘBITOVA   Dověděli  jste  se  zajímavé  informace  

o historii Břeclavi a chcete vědět ještě více? Pojďte 

s námi na komentovanou prohlídku ţidovského 

hřbitova. Provede nás pan Němec z Městského 

muzea a galerie. Vycházíme v 14:00 od TyfloCentra. 

Více informací v pozvánce a u pracovnice TC. 

pátek 

15. dubna 

9:00 

9:00 JAK VYTRHNOUT VELRYBĚ STOLIČKU Přijďte 

s námi shlédnout film se zvukovým popisem a 

popovídat si o tvorbě reţisérky Marie Poledňákové. 

pondělí 

18. dubna 

7:20 

7:20 POKLADY Z MORAVSKÝCH SKAL Pojeďte 

s námi do Znojma na výstavu a haptickou prohlídku 

drahých a dekoračních kamenŧ. Připraven bude 

speciální výklad. Více informací v pozvánce. 

úterý 

19. dubna 

14:00 

14:00 JAN HUS Významný teolog, kazatel, 

středověký církevní reformátor a zakladatel 

husitského hnutí. S touto významnou osobností 

českých dějin se setkáme v literární kavárně ve 

středisku. Kavárnu připraví pracovnice břeclavské 

knihovny.  



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 

 

pátek 

22. dubna 

9:00 

9:00 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU Scrabble, Qardo, 

Tablut nebo Šachy? Která hra nás pobaví v dubnu?  

Přijďte, zaţenete nudu a procvičíte hlavu i ruce! 

úterý 

26. dubna 

9:00 

9:00 VYCHÁZKA NA POHANSKO Pohodovým 

krokem  se projdeme z Břeclavi k empírovému 

loveckému zámečku. Navštívíme v něm umístěnou 

expozici a prozkoumáme i jeho okolí. 

Více informací v samostatné pozvánce. 

pátek 

29. dubna 

8:30 

8:30 SVĚTEM STEPU Navštivte s námi taneční 

studio NO FEET v Brně, kde se seznámíme 

s historií stepu, poslechneme ukázky a hapticky si 

prohlédneme soutěţní kostýmy. Pro zájemce bude 

připravena krátká lekce stepu. 

Více informací v samostatné pozvánce. 

NA KVĚTEN PŘIPRAVUJEME:  

- Besedu o pomŧckách pro zrakově postiţené 

- Vycházku nebo besedu s panem Karlem Křivánkem 

 

Sociálně právní poradna je otevřena kaţdý týden ve středu vţdy  

od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

Bliţší informace, přihlášky a moţnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Elena Výtisková, sociální pracovnice  

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

Sovadinova ulice 6, 690 25 Břeclav  

Konzultační a poradenský den: středa 13:00 aţ 17:00 hodin 

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

E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz  

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 
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