
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – červen 2016 
 

 

3. června 
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 Meatheads, 
Tuning a Motorkářich. Přihlásit se můžete do 2.6. 

7. června 
úterý 
14:00 

14:00 BŘECLAV V PROMĚNÁCH IV. – V závěrečné části 
cyklu besed o historii Břeclavi se seznámíme 
s historickými událostmi první poloviny 20. století. 
Pokud vlastníte staré fotografie, můžete je přinést a 
porovnáme je se současnou podobou města. 

10. června 
pátek 
8:30 

8:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZOO V BRNĚ – 
Pojeďte s námi na komentovanou prohlídku ZOO 
v Brně. Při prohlídce nás pracovnice zoologické 
zahrady seznámí se specifiky chovu zvířat. Více 
informaci v samostatné pozvánce.  

Přihlásit se můžete do 8.6. 

14. června 
úterý 
14:00 

14:00 ČESKÁ OPERETA – Přijměte pozvání do 
střediska na besedu o nejznámějších českých 
operetách, kterou pro nás připraví pracovnice 
knihovny. Můžete se těšit na spoustu zajímavých 
informací i hudebních ukázek. 

17. června 
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 můžete do 15.6. 

21. června 
úterý 
10:30 

10:30 ZEMĚ NA OBZORU A PLAVBA PARNÍKEM PO 
BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – Zveme všechny klienty na 
výlet plný zážitků. Navštívíme výstavu Země na obzoru -  
objevujeme  Ameriku  v  pavilonu   Anthropos   v   Brně,  
a poté se s  klienty dalších středisek TyfloCentra  
projedeme parníkem po Brněnské přehradě.  
Vice informací v samostatné pozvánce.  
Přihlásit se můžete do 17.6. 



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 

 

24. června 
pátek 
9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout film se 
zvukovým popisem Hlas pro římského krále, o tom, jak 
se z malého chlapce, dědice královského trůnu stal 
jeden z největších evropských panovníků.  Historický 
film o Karlu IV. popisuje jeho dramatický a strhující 
životní příběh. Přihlásit se můžete do 22. 5. 
 

 28. června 
úterý 
14:00 

14:00 PŘEDPRÁZDNINOVÉ POVÍDÁNÍ – Srdečně Vás 
zveme na tradiční předprázdninové posezení klientů, 
pracovníků a přátel TyfloCentra v Břeclavi, kde 
zhodnotíme aktivity, které proběhly od ledna do června 
letošního roku. Současně také naplánujeme aktivity 
nové. Setkání se uskuteční v cukrárně u Krpálků.  
Přihlásit se můžete do 27.6. 

 

 

NA ČERVENEC A SRPEN  PŘIPRAVUJEME: 

 PAMĚŤOLAMY 

 VYCHÁZKU DO KANČÍ OBORY 

 

 

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 požadavků 

klientů 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  

17. Listopadu 1 A, 690 02, Břeclav (Dům školství – 2. patro) 

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

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 
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