
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – květen 2016 
 

3. května 
úterý 
14:00 

14:00 BESEDA O KOMPENZAČNÍCH POMŦCKÁCH – 
Přijďte se seznámit s pomŧckami, které mohou lidem 
s postižením zraku usnadnit a zlepšit život. Vyzkoušíte si 
práci s čtecím zařízením i rŧznými typy lup. 

6. května 
pátek 
9:00 

9:00 KMENY – Potkáváte na ulici občas někoho 
zvláštního? Zajímá Vás, proč je tak oblečený nebo se 
jinak chová? O tom všem si povídáme v cyklu besed   
o městských subkulturách. Tentokrát více o Cosplay a 
Hooligans. Přihlásit se mŧžete do 5. 5. 

10. května 
úterý 
14:00 

14:00 TVOŘENÍ Z KORKOVÝCH ZÁTEK – Sbíráte 
korkové zátky a nevíte, k čemu se dají použít?  Přijďte se 
inspirovat do naší výtvarné dílny! Využijeme je jako 
tiskátka a vytvoříme krásný obrázek, vyrobíme podložku 
pod hrnec nebo vtipný obal na květiny. 

13. května 
pátek 
9:00 

9:00 KLUB ČTENÁŘŦ – Ve středisku se seznámíme 
s aktuálním děním v Břeclavi prostřednictvím měsíčníku 
Radnice. Možno přinést i vlastní regionální noviny. 
Přihlásit se mŧžete do 12. 5. 

17. května 
úterý 
7:15 

7:15 POZNÁVÁME KRÁSY MĚSTA ZNOJMA 
S OSTATNÍMI STŘEDISKY – Pojeďte s námi do Znojma 
na setkání klientŧ všech jihomoravských středisek 
TyfloCentra. Popovídáme si nejen o tom, co je kde 
nového. Po společném obědě vyrazíme poznávat krásy 
města Znojma z turistického vláčku a nejzajímavější 
místa si mŧžeme i projít.  
Více informací v samostatné pozvánce. 

20. května 
pátek 
9:00 

9:00 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU – Pravidelná aktivita, 
při které se nejen pobavíte, ale také si  procvičíte paměť 
a hmat.   
Přihlásit se mŧžete do 19. 5. 

24. května 
úterý 
14:00 

14:00 VYCHÁZKA S PANEM KARLEM KŘIVÁNKEM – 
Zveme Vás na vycházku s panem Karlem Křivánkem, 
významným břeclavským výtvarníkem a spisovatelem. 
Přihlásit se mŧžete do 23. 5. 
 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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 27. května 
pátek 
9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout film se 
zvukovým popisem Na druhý pohled. Příběh ze 
současnosti řeší vztah mezi bratry, který se rozpadl před 
dvaceti léty. Film se tvrdě a nesentimentálně zabývá 
otázku odpovědnosti a viny. 
Přihlásit se mŧžete do 25. 5. 

Také v letošním roce proběhne v Brně hudební přehlídka zrakově 
postižených dětí, známá pod názvem TMAVOMODRÝ FESTIVAL. 
Společné setkání bude doprovázet výstava výpočetní techniky pro 
nevidomé a slabozraké, která proběhne v pátek 13. května od 14:00 do 
19:00 a také v sobotu 14. května od 9:00 do 12:00 hodin v prostorách 
sálu Břetislava Bakaly. Představí se také  pracovnice olomouckých 
Tyflopomŧcek, které přijedou s bohatou nabídkou drobností pro 
každodenní potřebu. Všechny srdečně zveme. Pokud máte zájem o 
společnou účast s klienty břeclavského TyfloCentra v pátek 13. 5., 
prosím, přihlaste se do 11. 5. pracovnici TyfloCentra v Břeclavi. Více 
informací v samostatné pozvánce. 

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME: 

 PAMĚŤOLAMY 

 HUDEBNÍ KAVÁRNU 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy 

od 13:00 do 17:00 hodin. 

 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavkŧ 

klientŧ nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Elena Výtisková, sociální pracovnice  

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

Sovadinova ulice 6, 690 25 Břeclav  

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

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 
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