
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 2018 
 

1. února 
čtvrtek 
10:40 

10:40 - 11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – Pravidelná 
odpočinková aktivita. Zahoďte starosti za hlavu, pojďte 
se nadechnout mořského vzduchu a podpořit svůj 
imunitní systém. Sraz v 10:40 před solnou jeskyní.  
Přihlásit se můţete do 31.1. 

6. února  
úterý 
14:00 

14:00 - 16:00 QARDO – V minulých kolech jsme pokořili 
pravidla, přijďte si je osvěţit. Zahrajeme si hru QARDO – 
pexeso pro zrakově postiţené. Kolik nasbíráte shodných 
obrázků? Přihlásit se můţete do 5.2.  

8. února 
čtvrtek 
10:00 

10:00 - 12:00 FILMOVÝ KLUB: JAK DOSTAT TATÍNKA 
DO POLEPŠOVNY – Česká rodinná komedie Marie 
Poledňákové. Přijďte zhlédnout film se zvukovým popisem. 

Beseda o filmu, jeho tvůrcích a účinkujících.  Přihlásit se 
můţete do 7.2. 

13. února  
úterý 
14:00 

14:00 - 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Zajímá Vás co se děje 
v Břeclavi, blízkém okolí nebo zprávy ze světa zrakově 
postiţených? Navštivte Klub čtenářů, kde se 
prostřednictvím tisku seznámíme s aktuálním děním. 
Moţno přinést také vlastní regionální noviny.  
Přihlásit se můţete do 12.2. 

16. února  
pátek 
8:35 

8:35 - 17:15 CELODENNÍ VÝLET DO MINULOSTI – Čeká 
nás návštěva výstavy Středoevropská křiţovatka: 
Morava ve 20. století v Dietrichsteinském paláci v Brně a 
následná prohlídka krytu 10-Z. Více informací 
v pozvánce. Sraz v 8:35 ve vestibulu vlakového nádraţí 
v Břeclavi.  Přihlásit se můţete do 13.2. 

20. února 
úterý 
14:00 

14:00 - 16:00 SCRABBLE – Přijďte si zasoutěţit 
s písmenky a vyzkoušet svou slovní zásobu. Jak dlouhé 
slovo sloţíte z vylosovaných písmen? Přihlásit se 
můţete do 19.2. 

23. února 
pátek 
9:40 

9:40 - 11:10 KUŢELKY – Protáhneme se při sportovní 
aktivitě a procvičíme „míření na mušku“. Sraz v 9:40 na 
zastávce Městský úřad na straně městského úřadu. 
Přihlásit se můţete do 22.2. 
 



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 

 

 27. února 
úterý 
10:00 

10:00 - 11:30 PAMĚŤOLAMY – Potrénujeme mozkové 
závity nad záludnými kvízy a hrami. Troufnete si na ně? 
Přihlásit se můţete do 26.2. 
 

 

 

Sociálně právní poradna je otevřena kaţdý týden ve středu vţdy  

od 13:00 do 17:00 hodin. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální sluţby dle poţadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit.  

 

Bliţší informace, přihlášky a moţnost 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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