
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – červenec a srpen 2016 
 

 

1. července 
pátek 
9:00 

9:00 VÝTVARNÁ DÍLNA - QUILLING  – Připomeneme si 
výtvarnou techniku stáčení papírových proužkŧ a jejich 
formování do požadovaného tvaru. Tentokrát zkusíme 
vyrobit hravá zvířátka. .   Přihlásit se mŧžete do 30.6. 

12. července 
úterý 
14:00 

14:00 JAK SE PROMÍTALO ZA NAŠICH DĚDEČKŦ –  
Navštivte s námi výstavu v muzeu Pod vodárnou, která 
nás zavede do zákulisí a vybavení kinosálŧ od 50. do 
90. let minulého století. Sraz v 14:00 u muzea. 

15. července 
pátek 
9:00 

9:00 KLUB ČTENÁŘŦ – Prostřednictvím tisku se 
seznámíme s aktuálním děním v Břeclavi a okolí. Možno 
přinést také vlastní regionální noviny. 
Přihlásit se mŧžete do 14.7. 

19. července 
úterý 
14:00 

14:00 PAMĚŤOLAMY – Zábavnou formou si procvičíme 
paměť a možná oprášíme znalosti již dávno 
zapomenuté. Body z každého kola se sčítají a v prosinci 
vyhlásíme vítěze. 

22. července 
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 21.7. 

26. července 
úterý 
14:00 

14:00 CESTOVATELSKÁ BESEDA - ŘECKÉ OSTROVY 
V EGEJSKÉM MOŘI  SAMOS A THASSOS – K létu patří 
cestování. My se tedy alespoň na chvilku vydáme do 
Řecka poznávat ostrovy v egejském moři. Přijďte si 
popovídat o řeckých památkách, zvycích a tradicích 
nebo poslechnout řeckou hudbu. Po ostrovech Vás 
provede pracovnice TyfloCentra.  

29. července 
pátek 
9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout film Hlídač č. 
47, o bolestném údělu člověka poznamenaného 
hrŧznými válečnými zážitky, který věří, že ve svém 
dalším životě najde lásku, přátelství, práci a rodinné 
štěstí. Popovídáme si také o tom, jak film vznikal a jaká 
získal ocenění. 
Přihlásit se mŧžete do 28.7. 
 



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 

 

 23. srpna 
úterý 
14:00 

14:00 BŘECLAV V LITERATUŘE – Zveme Vás na 
besedu o literárních dílech a autorech literárních děl, 
kteří jsou spjati s Břeclaví.  Poznáte, že Břeclav přispěla 
k literární minulosti dnešní společnosti nemalým dílem.  

26. srpna 
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 25.8. 

30. srpna 
úterý 
8:30 

8:30 ZEMĚ NA OBZORU – OBJEVUJEME AMERIKU 
Pojeďte se s námi seznámit s  historii a kulturou 
národŧ, které žily v oblasti Mezoameriky ( Olmékové, 
Mayové, Aztékové atd.). Výstava nám také představí 
objevitele, dobyvatele a významné zámořské cesty. 
Více informací v samostatné pozvánce.  

 

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME: 

 BESEDU S KNIHOVNICEMI 

 VÝLET DO MORAVSKÉHO KRASU 

 

STŘEDISKO BUDE VE DNECH 4. 7. - 8 .7. 2016 A 1. 8.- 22. 8. 2016 

Z DŦVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ UZAVŘENO. 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy  

od 13:00 do 16:00 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  

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

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

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 

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

