
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Program aktivit  Břeclav – červen 2018 
 
 
 

1. června  
pátek  
10:00 

 

10:00 – 11:00 BESEDA O MOŽNOSTECH VYUŽITÍ 
TELEFONNÍCH LINEK PRO NEVIDOMÉ – Přijďte se 
dozvědět o tom, jak vyhledat telefonní kontakt, 
dopravní spojení, jak se dostat k informacím 
z příbalového letáku k lékům, ke sportovním 
výsledkům a dalším informacím.  
Přihlásit se můžete do 29.5.  
 

5. června 
úterý 
14:00 

 

14:00 – 16:00 QARDO – Přijďte si zahrát pexeso pro 
zrakově postižené. Kolik nasbíráte shodných dvojic 
obrázků?  
Přihlásit se můžete do 1.6.  
 

12. června 
úterý 
14:00 

14:00 – 16:00 PAMĚŤOLAMY – Potrénujeme mozkové 
závity nad záludnými kvízy a hrami. Troufnete si na ně? 
Přihlásit se můžete do 5.6. 
 

14. června 
čtvrtek 
10:25 

 

10:25 – 12:15 SOLNÁ JESKYNĚ – Odpočinek jako u 
moře. Zahodíme starosti za hlavu a podpoříme imunitní 
systém. Vstupné je 50 Kč. Sraz v 10:25 na zastávce 
Jana Palacha směr Stará Břeclav.  
Přihlásit se můžete do 13.6. 
 

20. června 
středa 
12:50 

 

12:50 – 19:15 TRADIČNÍ PLAVBA PARNÍKEM – Zveme 
Vás na tradiční plavbu parníkem po brněnské 
přehradě. Setkáme se i s klienty dalších středisek. Sraz 
v 12:50 ve vestibulu vlakového nádraží v Břeclavi. 
Přihlásit se můžete do 14.6.  
 

22. června 
pátek 
10:00 

10:00 – 12:00 ACTIVITY – Hra plná popisování slov a 
zábavy s cílem uhodnout zadané slovo. Fantazii se 
meze nekladou. 
Přihlásit se můžete do 21.6.  



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. června 
pondělí 

 

VALTICE a česko-rakouské pomezí – Společně 
s dalšími středisky TyfloCentra navštívíme stezku 
„Bosou nohou“, kde si vyzkoušíme chůzi po různých 
přírodních površích, a také navštívíme bylinkovou 
zámeckou zahradu. Přesná doba odjezdu bude 
upřesněna. 
Přihlásit se můžete do 18.6. 
 

28. června 
čtvrtek 
14:00 

 

14:00 – 16:00 KRONIKAŘENÍ – Půlrok je za námi, a tak 
se za ním ohlédneme. Zavzpomínáme na aktivity, které 
za tuto dobu proběhly a založíme „kroniku zážitků“. 
Můžete se těšit i na vzácné hosty z řad bývalých 
pracovníků břeclavského TyfloCentra.  
Přihlásit se můžete do 27.6. 
 

 

 

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
http://www.centrumpronevidome.cz/breclav

