
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

 
Program aktivit – září 2016 

 
 

2. září 
pátek 
9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout film se 
zvukovým popisem Cyril a Metoděj – Apoštolové 
Slovanŧ. Historický film o dramatickém příchodu 
slovanských věrozvěstŧ představuje počátky šíření 
křesťanství na Velké Moravě i ve střední Evropě.  
Přihlásit se mŧžete do 1.9. 

6. září 
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 listopadu vyhlásíme 
vítěze. 

9. září 
pátek 
9:00 

9:00 KLUB ČTENÁŘŦ – Zajímá Vás co se děje 
v Břeclavi, blízkém okolí nebo zprávy ze světa zrakově 
postižených? Navštivte Klub čtenářŧ, kde se 
prostřednictvím tisku seznámíme s aktuálním děním. 
Možno přinést také vlastní regionální noviny.  
Přihlásit se mŧžete do 7.9. 

13. září 
úterý 
8:30 

8:30 MORAVSKÝ KRAS HMATEM – Pojeďte s námi na 
Skalní Mlýn do Moravského krasu. V Domě přírody se 
hmatově seznámíme s expozicí o Moravském krasu, 
geoparkem a pumpovací vodní jeskyni. Zájemci mohou 
navštívit i Kateřinskou jeskyni.  
Více informací v samostatné pozvánce. 

16. září 
pátek 
9:00 

9:00 ČESKÉ STOLETÍ – Pravidelný cyklus pořadŧ nám 
v devíti dílech nabídne neobvyklý pohled na mezní 
okamžiky dějin naší země od roku 1918 do roku 1992.   
První díl Velké bourání nám připomene události kolem 
zrušení monarchie a vzniku demokratické republiky.  
Přihlásit se mŧžete do 15.9. 

20. září 
úterý 
14:00 

14:00 ROMANTISMUS V LITERATUŘE ANEB SVĚTEM 
JANE AUSTENOVÉ A SESTER BRONTEOVÝCH – 
Přijměte pozvání do střediska na besedu, kterou pro nás 
připraví pracovnice knihovny. Mŧžete se těšit na 
spoustu zajímavých informací i ukázek. 



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. září 
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 22.9. 

 24. září 
sobota 

9:00 
 

9:00 TYFLOBRNO – Máte sportovního ducha, odvahu 
vyzkoušet si prostorovou orientaci a samostatný pohyb 
s bílou holí v neznámém prostředí? Přihlaste se na 
soutěž TyfloBrno, která se uskuteční v  Brně 
Černovicích.  
Více informací poskytne zájemcŧm pracovnice TC. 

27. září 
úterý 
12:15 

12:15 ZLATO CÍSAŘŦ A KRÁLŦ – Pojeďte s námi do 
Valtic na unikátní výstavu třiceti originálŧ a vynikajících 
kopii korunovačních klenotŧ významných říší Evropy, 
Afriky a Asie. 
Více informací v samostatné pozvánce. 

 

 

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME: 

 BESEDU ČESKÁ OPERETA 

 PROHLÍDKU MINIATUR SALETŦ LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU  

 

VE STŘEDU 28. 9. BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO-STÁTNÍ SVÁTEK. 

 

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  

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 
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