
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 2018 
 
 
 

1. března 
čtvrtek 
10:40 

10:40 – 11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – I v březnu se vydáme 
podpořit své zdraví. Odpočineme si a načerpáme 
potřebné minerály.  Sraz je v 10:40 před solnou jeskyní. 
Přihlásit se můžete do 28.2. 
 

6. března  
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 ACTIVITY – Vymodelujte krmelec. I tak 
může znít zadání této aktivity. Hra plná modelování, 
popisování slov a zábavy s cílem uhodnout zadané 
slovo. Fantazii se meze nekladou. Přihlásit se můžete do 
1.3. 
 

9. března 
pátek 
7:50 

7:50 – 15:15 VÍTEJTE U NEANDERTÁLCŮ – Výstava 
v pavilonu Anthropos v Brně nám ukáže běžný život 
neandertálců i jejich fascinující schopnost přežít v 
drsných podmínkách pleistocenní Evropy. Více 
informací v pozvánce. Sraz je v 7:50 ve vestibulu 
vlakového nádraží. Přihlásit se můžete do 1.3. 
 

13. března 
úterý 
14:00 

14:00 – 16:00 STOLNÍ HRY – Nejen, že se pobavíme, 
procvičíme si také hmat a paměť. Přijďte si zahrát stolní 
hry. Přihlásit se můžete do 12.3. 
 

16. března 
pátek 
10:00 

10:00 – 11:30 RETROGAMING – Výstava historických 
počítačů, která zachycuje historii výpočetní techniky od 
počátků po polovinu 90. let 20. století. Můžeme si 
vyzkoušet i manipulaci s počítači. Sraz je v 10:00 
v Muzeu pod vodárnou. Přihlásit se můžete do 14.3. 
 

20. března 
úterý 
14:00 

14:00 – 15:30 HUDEBNÍ KAVÁRNA: FREDDIE 
MERCURY – O životě i díle zpěváka se dozvíme od 
pracovnic knihovny. Je pro nás připravena nejedna 
hudební ukázka. Přihlásit se můžete do 16.3. 
 



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 

 

22. března 
čtvrtek 
10:00  

10:00 – 12:00 AZ KVÍZ – Zábavnou soutěžní formou 
uplatníme své znalosti a dozvíme se i nové. V lednu jsme 
zahájili celoroční soutěž, do které se můžete zapojit i 
v průběhu roku. Přihlásit se můžete do 21.3. 
 

 26. března 
pondělí 
14:00 

14:00 – 16:00 ČESKO PRO PAMĚTNÍKY – Pamatujete si, 
kdy začalo první zkušební vysílání Československé 
televize? Přijďte si s námi zavzpomínat nad dalšími 
událostmi a fakty dřívějších dob. Zahrajeme si 
společenskou hru Česko pro pamětníky. Přihlásit se 
můžete do 22.3. 
 

28. března 
středa 
10:00 

10:00 – 12:00 VELIKONOČNÍ DÍLNA – Vyrobíme si veselé 
zaječí obrázky z barevného papíru a bavlnek. Podělíme 
se o velikonoční zvyky, které udržujeme. Cena za 
materiál bude upřesněna. Přihlásit se můžete do 22.3. 
 

 

 

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: 

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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