
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – listopad 2016 
 
 

1. listopadu 
úterý 
14:00 

14:00 KRAJINOU ADŠPAŠSKO-TEPLICKÝCH SKAL – 
Na cestovatelské besedě ve středisku si popovídáme 
o největším skalním městě v ČR i o zajímavých 
místech v jeho okolí. Provede nás Jiřka Falková. 

4. listopadu 
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.   
Třetí díl Kulka pro Heidricha rozkrývá okolnosti 
atentátu, aneb k čemu je dobrá vražda tyrana. 
Přihlásit se mŧžete do 3.11. 

8. listopadu 
úterý 
8:30 

8:30 BRNO NA DVOU KOLECH A KULTURA 
NEVIDOMÝCH – Zajímá Vás historie Grand Prix Brno a 
vývoje pomŧcek pro nevidomé? Navštivte s námi 
komentovanou prohlídku těchto expozic 
v Technickém muzeu v Brně.  
Více informací v samostatné pozvánce. 

11. listopadu 
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 10.11. 

15. listopadu 
úterý 

15:00 

15:00 MUZEUM VLAKOVÉ POŠTY – Navštivte s námi 
muzeum poštovní přepravy umístěné na vlakovém 
nádraží v Břeclavi. Prohlédneme si hapticky jeho 
interiér a seznámíme se s historií i prŧběhem práce 
během jízdy poštovního vozu.  Sraz v 15:00 
v cukrárně Delikana u vlakového nádraží.  
Přihlásit se mŧžete do 14.11. 

22. listopadu 
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 
na mikuláškém setkání vyhlásíme vítěze. 
 



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. listopadu 
středa 
10:00 

10:00- 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Srdečně Vás 
zveme na  návštěvu břeclavského střediska. 
Představíme Vám naše služby, pomŧcky do 
domácnosti i do terénu. Budete si moci vyzkoušet 
brýle simulující zrakové vady, techniku práce s bílou 
holí nebo prověřit své smysly. 

25. listopadu 
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 24.11. 

29. listopadu 
úterý 
14:00 

14:00 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout film Zlatí 
úhoři o šťastném dětství prožitém v kruté realitě 
doby. Film vznikl na motivy povídek Oty Pavla: Jak 
jsem potkal ryby. Během besedy k filmu se 
seznámíme více nejen s tvorbou Oty Pavla, ale také 
s tvorbou Karla Kachyni, který film režíroval.  

NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME: 

 VÁNOČNÍ VÝTVARNOU DÍLNU 

 MIKULÁŠSKÉ SETKÁNÍ  

 

VE DNECH 17. A 18. LISTOPADU BUDE STŘEDISKO Z PROVOZNÍCH 

DŦVODŦ UZAVŘENO. 

 

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 

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

