
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – leden 2017 
 
 

6. ledna 
pátek 
9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Bohouš a Bohoušův syn 
Kdopak by neznal bernardýna Bohouše? Přijďte s námi 
shlédnout legendární příběh se zvukovým popisem i 
jeho volné pokračování. Popovídáme si o jeho tvůrcích 
a účinkujících. Přihlásit se můžete do 5.1. 

10. ledna 
úterý 
14:00 

14:00 VÍTEJ NOVÝ ROKU – Na společném setkání ve 
středisku zavzpomínáme na podzimní společné zážitky 
a naplánujeme akce v jarním období.  

13. ledna 
pátek 
9:00 

9:00 KLUB ČTENÁŘŮ – Zajímá Vás co se děje 
v Břeclavi, blízkém okolí nebo zprávy ze světa zrakově 
postižených? Navštivte Klub čtenářů, kde se 
prostřednictvím tisku seznámíme s aktuálním děním. 
Možno přinést také vlastní regionální noviny.  
Přihlásit se můžete do 12.1. 

17. ledna 
úterý 
14:00 

14:00 EGYPT- DAR NILU – Navštivte s námi výstavu 
v Muzeu pod vodárnou. Seznámíme se s jednou 
z největších starověkých civilizací.  
Sraz v 14:00 ve vestibulu muzea.   
Přihlásit se můžete do 16.1. 

20. ledna 
pátek 
9:00 

9:00 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU – Přijďte se seznámit 
s novými hrami, které jsme dostali od našeho 
sponzora. Trénovat budeme paměť i hmat.  
Přihlásit se můžete do 19.1. 

24. ledna 
úterý 
14:00 

14:00 AZ – KVÍZ – Zábavnou soutěžní formou si 
procvičíme znalosti, které máme a dovíme se i nové. 
V letošním roce vytvoříme soutěžní týmy, abychom 
body z jednotlivých kol mohli sčítat a na konci roku 
vyhlásit vítěze. 

27. ledna 
pátek 
9:00 

9:00 ČESKÉ STOLETÍ – Pravidelný cyklus pořadů nám 
v devíti dílech nabízí neobvyklý pohled na mezní 
okamžiky dějin naší země od roku 1918 do roku 1992.   
Čtvrtý díl Všechnu moc lidu Stalinovi nás blíže seznámí 
s událostmi v roce 1948. Přihlásit se můžete do 5.1. 



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 

 

31. ledna 
úterý 
14:00 

14:00 ZIMNÍ VYCHÁZKA – Projděte se s námi spícím 
parkem u gymnázia v Břeclavi. Během vycházky 
prozkoumáme i přístupnost pro zrakově postižené 
v nově upraveném prostoru před hlavní poštou a 
následně vše prodiskutujeme u dobrého čaje nebo 
kávy. Sraz v 14:00 před vchodem do gymnázia.    
Přihlásit se můžete do 30.1. 

 

NA ÚNOR PŘIPRAVUJEME: 

 

 LITERÁRNÍ KAVÁRNU 

 BESEDU S TISKOVOU MLUVČÍ POLICIE ČR 

 

 

 

 

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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