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poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
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Program aktivit  Břeclav – duben 2018 
 

4. dubna 
středa 
10:40 

10:40 – 11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – Pojďte se s námi 
nadechnout čerstvého vzduchu a zrelaxovat. Pobyt 
v solné jeskyni zprostředkuje mořské klima a pomůže 
tělu dočerpat potřebné minerály. Cena pobytu je 50Kč. 
Sraz je v 10:40 před solnou jeskyní. Přihlásit se můžete 
do 3.4. Kapacita solné jeskyně je omezena.  

6. dubna 
pátek 
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 
4.4.  

10. dubna 
úterý 
14:00 

14:00 – 15:30 RUKULÍBÁM… ANEB 
V PRVOREPUBLIKOVÉ DOMÁCNOSTI – Doba první 
republiky - její noblesa a styl je velmi inspirativní. Ve 
většině z nás evokuje obraz elegantních dam, galantních 
pánů a pestrého kulturně-společenského života. Období 
po roce 1918 však bylo charakterizováno také velkou 
debatou o ženských právech a snaze uspět v oblastech, 
které doposud zůstávaly ženskému světu uzavřeny. 
Výstava předmětů, které na Vás dýchnou atmosféru 
prvorepublikové domácnosti. Sraz je ve 14:00 před 
Lichtenštejnským domem. Přihlásit se můžete do 6.4. 

13.4.  
pátek 
9:40  

9:40 – 11:15 KUŽELKY – Pojďte se pobavit a protáhnut 
při sportovní aktivitě. Pronájem dráhy za celou skupinu 
je 135 Kč, cena bude rozpočítána mezi hráče. Sraz v 9:40 
na zastávce Městský úřad na straně městského úřadu. 
Přihlásit se můžete do 12.4.  

17. dubna 
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 16.4.  

19. dubna 
čtvrtek 
11:20 

 

11:20 – 17:15 LOUČÍME SE S CHALOUPKOU – 
rozloučení s domem, který přes 70 let sloužil převážně 
nevidomým. Zveme Vás na vernisáž fotografií mapující 
život za posledních 25 let, prezentaci historických 



 

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 

 

pomůcek, hmatových map a speciálních učebnic pro 
nevidomé. Čeká nás také filmová projekce divadelní hry 
„Poslední melodie ze zapomenutého domu Josefa 
Chaloupky.“ Sraz v 11:20 ve vestibulu vlakového 
nádraží. Přihlásit se můžete do 17.4. 

24. dubna 
úterý 
14:00  

14:00 – 16:00 QARDO – Přijďte si zahrát pexeso pro 
zrakově postižené. Kolik nasbíráte shodných dvojic 
obrázků? Přihlásit se můžete do 23.4.  

 27. dubna 
pátek 
7:50 

7:50 – 16:20 ZVAŽME CESTU DO PRAVĚKU – 
Na celodenním výletě v Brně nás čekají dvě zastávky. 
První bude v pavilonu Anthropos s výstavou Vítejte 
u neandertálců. Druhá výstava Jak (se) lidé vážili je pro 
nás zajištěna v Technickém muzeu. Více informací 
v samostatné pozvánce. Sraz je v 7:50 ve vestibulu 
vlakového nádraží. Přihlásit se můžete do 24.4. 

 

 

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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