
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – květen 2018 
 
 
 

2. května  
středa  
8:30 

 

8:30 – 13:00 STEPOVÁNÍ – Představení Tanečního 
studia NO FEET a společná výuka stepu pro všechny 
klienty z Brna, Břeclavi i Znojma v klubovně 
TyfloCentra Brno. Sraz v 8:30 na vlakovém nádraží 
v Břeclavi. Přihlásit se můžete do 27.4.  

4. května 
pátek 
10:00 

 

10:00 – 11:30 LETOKRUHY – Řezbář Josef Fröhlich 
svůj výtvarný projev zaměřil na práci s přírodním 
materiálem, konkrétně dřevem. Inspiraci pro své 
dřevořezby čerpá z mnoha obecných námětů, mimo 
jiné z historie, tradic a náboženství, velkou inspirací 
jsou mu také ženy. Veřejnosti je znám z veřejných akcí 
spojené s dřevořezáním a dřevosocháním a k vidění 
jsou jeho díla v okolí našeho regionu jako součást 
veřejného prostoru. Sraz v 10:00 v Muzeu pod 
vodárnou. Přihlásit se můžete do 3.5.  

9. května 
středa 
10:00 

 

10:00 – 12:00 ZLATÉ ČESKO – Přijďte si s námi 
procvičit paměť. Zahrajeme si společenskou hru Zlaté 
Česko. Přihlásit se můžete do 4.5. 

11. května 
pátek 
10:40 

 

10:40 – 11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – Odpočinek jako u 
moře. Zahodíme starosti za hlavu a podpoříme imunitní 
systém. Vstupné je 50 Kč. Sraz v 10:40 před solnou 
jeskyní.  Přihlásit se můžete do 9.5. 

14. května 
pondělí 

8:05 
 

8:00 – 16:00 MANDLÁRNA V HUSTOPEČÍCH, 
VYCHÁZKA MANDLOŇOVÝMI SADY- Mandloňový sad 
je český unikát. Společně se projdeme nově 
vybudovanou Mandloňovou stezkou – ti zdatní 9 km, ti 
méně zdatní 1,6 nebo 5 km -  až k rozhledně na 
Hustopečském starém vrchu. Ještě předtím si ale 
poslechneme něco o výrobě a historii pěstování 
mandloní v tomto kraji. Možná i něco ochutnáme.  
Přihlásit se můžete do 9.5.  
 



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 

 

21. května 
pondělí 
10:00 

10:00 – 12:00 AZ KVÍZ – Zábavnou soutěžní formou si 
procvičíme znalosti, které máme, a dozvíme se i něco 
nového. V lednu jsme zahájili celoroční soutěž, do 
které se můžete zapojit i během roku. Přihlásit se 
můžete do 18.5.  

25. května 
pátek 
9:40 

9:40 – 11:10 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 21.5. 

28. května 
pondělí 
14:00 

 

14:00 – 16:00 TAJEMNÁ BOŽENA NĚMCOVÁ – 
Připomeneme si život Boženy Němcové, dozvíme se 
zajímavosti v historických souvislostech a uslyšíme 
také ukázky z děl spisovatelky. Přihlásit se můžete do 
25.5. 

 

 

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 

 

mailto:breclav@centrumpronevidome.cz
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