
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

 

Program aktivit  Břeclav – březen 2017 
 

3. března 
pátek 

 

9:30 KAREL KŘIVÁNEK – INVENTURA - Navštivte 
s námi výstavu známého břeclavského výtvarníka, 
historika a fejetonisty v Muzeu pod vodárnou.  
Sraz v 9:30 ve vestibulu muzea 
Přihlásit se můžete do 2.3. 

7. března 
úterý 

 

14:00 KRAJINOU ADŠPAŠSKO-TEPLICKÝCH SKAL 2 –
Zveme Vás na cestovatelskou besedu ve středisku, 
která bude pokračováním povídání o největším skalním 
městě v ČR. Během besedy bude možné použít 
haptickou mapu. Besedu pro nás připraví Jiřka Falková  
Přihlásit se můžete do 6.3. 

10. března 
pátek 

 

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 9.3. 

21. března 
úterý 

 

14:00 HUDEBNÍ KAVÁRNA - JOHAN SEBASTIAN BACH 
Přijměte pozvání do střediska na hudební kavárnu o 
zajímavém životě a rozsáhlé tvorbě barokního mistra 
hudby Johana Sebastiana Bacha, kterou pro nás 
připraví pracovnice knihovny. Můžete se těšit na 
zajímavé informace i hudební ukázky. 
Přihlásit se můžete do 20.3. 

24. března 
pátek 

 

9:00 AZ – KVÍZ – Zábavnou soutěžní formou si 
procvičíme znalosti, které máme a dovíme se i nové. 
V lednu jsme zahájili celoroční soutěž, do které se 
můžete zapojit i během roku.  
Přihlásit se můžete do 23.3. 

28. března 
úterý 

 

7:15 VÝLET DO OLOMOUCE – Zveme Vás na 
komentovanou haptickou prohlídku skleníků na 
výstavišti Flora v Olomouci a návštěvu kostela sv. 
Mořice, spojenou s prohlídkou největších varhan 
v České republice.  Více informací v samostatné 
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pozvánce. Přihlásit se můžete do 23.3. 

31. března 
pátek 

 

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.  
Šestý díl: Musíme se dohodnout, nám přiblíží události 
v roce 1968. Přihlásit se můžete do 30.3. 

 

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ BUDE STŘEDISKO OD 13. 3. DO 17. 3. 

UZAVŘENO. 

 

NA DUBEN PŘIPRAVUJEME: 

 

 VELIKONOČNÍ VÝTVARNOU DÍLNU 

 LITERÁRNÍ KAVÁRNU 

 

 

 

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 

mailto:breclav@centrumpronevidome.cz
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