
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – únor 2017 
 

3. února 
pátek 
9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Každý milion dobrý Mají děti 
právo mluvit rodičům do toho, jak nakládají se svým 
majetkem? Přijďte shlédnout film se zvukovým 
popisem o příběhu podnikatelky, která po těžké 
autohavárii začala nezištně pomáhat i zcela neznámým 
lidem. Dovíte se, jaký postoj k tomu zaujala její rodina.  
Přihlásit se můžete do 2.2. 

7. února 
úterý 
14:00 

14:00 ČESKO PRO PAMĚTNÍKY – Přijďte si s námi 
zavzpomínat na časy dávno minulé. Zahrajeme si 
společenskou hru Česko pro pamětníky. Našim 
speciálním hostem na této aktivitě bude paní Jindřiška 
Klaudová, která nám poskytne doplňující informace 
k otázkám z literatury a kultury.  
Přihlásit se můžete do 6.2. 

10. února 
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 9.2. 

14. února 
úterý 
14:00 

14:00 VALENTÝNSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA– Tvoříte rádi?  
Navštivte naši výtvarnou dílnu. Budeme vyrábět 
drobné přívěsky z korálků a veselá přáníčka, která 
nemusíte použít jen na Valentýna.   
Přihlásit se můžete do 10.2. 

17. února 
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.   
Pátý díl Zabíjení soudruha nás blíže seznámí 
s událostmi v roce 1951. 
Přihlásit se můžete do 16.2. 

20. února 
pondělí 

8:00 

8:00 ODKUD VÍTR VANE – EXKURZE DO  V ČESKÉHO 
HYROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V BRNĚ –  
Více informací v samostatné pozvánce a u pracovnice 
TC.  Přihlásit se můžete do 16.2. 



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. února 
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 23.2. 

28. února 
úterý 
14:00 

14:00 BEZPEČNĚ DOMA I VENKU – Zveme Vás na 
besedu do střediska s tiskovou mluvčí Policie ČR por. 
Mgr. Kamilou Haraštovou. Seznámí nás s aktuálními 
problémy týkajícími se kriminality a bezpečnosti 
v břeclavském regionu. 
Přihlásit se můžete do 27.2. 

 

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME: 

 

 HUDEBNÍ KAVÁRNU 

 CESTOVATELSKOU BESEDU S JIŘINOU FALKOVOU 

 

 

 

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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