
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – leden 2018 
 

4. ledna 
čtvrtek 
14:00  

14:00 – 16:00 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK – Pojďte s námi 
oslavit vstup do nového roku 2018. Namixujeme si 
ovocné a zeleninové smoothies ke slavnostnímu 
přípitku, povíme si o prospěšnosti těchto nápojů pro 
naše tělo a nastíníme si představy aktivit v tomto roce. 
Cena příspěvku na materiál bude upřesněna. Přihlásit se 
můžete do 2.1. 

8. ledna 
pondělí 
14:00 

14:00 – 16:00 ZLATÉ ČESKO – Zahrajeme si 
společenskou hru pro zvídavé Čechy Zlaté Česko. 
Odpovíme na otázky týkající se České republiky, které 
jsou rozděleny do okruhů: osobnosti, kultura, ze 
školních lavic, vlastivěda, česká NEJ a různé. Přihlásit 
se můžete do 5.1. 

10. ledna 
středa 
10:40 

10:40 – 11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – Podpoříme imunitní 
systém a nadechneme se mořského vzduchu. Vstupné je 
50 Kč. Sraz je v 10:25 na zastávce Jana Palacha směr 
Stará Břeclav. POZOR: Kapacita solné jeskyně 
je omezena, nutné je přihlášení předem do 9.1.   

16. ledna 
úterý 
14:00 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Zajímá Vás, co se 
děje v Břeclavi a blízkém okolí? Zajímají Vás 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 15.1. 

19. ledna 
pátek 
10:00 

10:00 – 11:30 OBJEVÁRIUM LEONARDO – Leonardo 
da Vinci - malíř, sochař, architekt, přírodovědec, 
hudebník, spisovatel, vynálezce a konstruktér. Všichni 
tuto všestrannou renesanční osobnost známe, 
nebo jsme o ní alespoň slyšeli. V rámci interaktivní 
výstavy se s ní seznámíme blíže. Sraz v 10:00 v Muzeu 
pod vodárnou. Přihlásit se můžete do 18.1. 

23. ledna 
úterý 
14:00 

14:00 – 16:00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Přijměte pozvání 
na besedu o Karlu Čapkovi – člověku proti válce. 
Pracovnice knihovny nás provedou životem této 
osobnosti. Čekají nás i ukázky jeho díla. Přihlásit se 
můžete do 22.1. 



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 

 

25. ledna 
čtvrtek 
10:00 

10:00 – 12:00 LEDNOVÁ ROZCVIČKA – Hned v lednu 
začneme procvičovat mozkové závity. Připraveny jsou 
hry a záludné kvízy na trénování paměti. Vyřešíte je? 
Přihlásit se můžete do 24.1. 

 30. ledna 
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 AZ KVÍZ – Zábavnou soutěžní formou 
uplatníme své znalosti a dozvíme se i nové. Zároveň 
zahájíme novou celoroční soutěž. Přihlásit se můžete do 
29.1. 

 

 

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: 

Bc. Kateřina Horňáková, sociální pracovnice  

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav  

17. listopadu 1a, 690 02, Břeclav (Dům školství – 2. patro) 

telefon: 774 715 106, 532 308 076 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 
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