
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Program aktivit  Břeclav – červenec a srpen 2018 
 

 

17. července  
úterý  
10:00 

10:00 – 12:00 ČESKO PRO PAMĚTNÍKY A NOVINKY 
V BŘECLAVSKÉ KNIHOVNĚ – Víte, čemu se dříve 
říkalo „texasky“? Přijďte si s námi zavzpomínat nad 
událostmi a fakty dřívějších dob. Zahrajeme si 
společenskou hru Česko pro pamětníky. Seznámíme 
se zároveň i s novými zvukovými knihami v břeclavské 
knihovně. Přihlásit se můžete do 16.7.  

19. července 
čtvrtek  
10:25 

 

10:25 – 12:15 SOLNÁ JESKYNĚ – Nechystáte se 
k moři? Nevadí. Pobyt v solné jeskyni vám 
zprostředkuje mořské klima. Pojďte se s námi 
nadechnout čerstvého vzduchu a zrelaxovat. 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 
17.7.   

24. července 
úterý 
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 19.7.  

26. července 
čtvrtek 

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 před městským úřadem. Přihlásit se můžete do 
24.7.   

30. července  
pondělí  
14:00 

 

14:00 – 16:00 LITERÁRNÍ KAVÁRNA – Karma, karmické 
nemoci, zákon přitažlivosti. Náboženské i historické 
souvislosti nám objasní pracovnice knihovny. Čeká 
nás nejedna ukázka z knihy. Přihlásit se můžete do 
26.7.   

2. srpna 
čtvrtek  
10:00 

10:00 – 12:00 PAMĚŤOLAMY – Potrénujeme mozkové 
závity nad záludnými kvízy a hrami. Troufnete si na ně? 
Přihlásit se můžete do 30.7. 
 



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 

 

7. srpna 
úterý 
14:00  

 

14:00 – 16:00 PROJEKT PRO NEVIDOMÉ V KNIHOVNĚ 
– Pracovnice knihovny nám představí nový projekt pro 
nevidomé ve středisku TyfloCentra. Těšme se na 
zajímavé informace. Přihlásit se můžete do 2.8.  

9. srpna  
čtvrtek 
10:00 

 

10:00 – 12:30 ZDOLÁNÍ ZÁMECKÉ VĚŽE A HRY 
V PARKU – Vystoupáme na břeclavskou zámeckou 
věž. Po jejím zdolání se přesuneme do parku 
k Cyklosféře, kde si poprvé zahrajeme Pétanque. Sraz 
je v 10:00 před budovou TyfloCentra. Přihlásit se 
můžete do 7.8.  

14. srpna  
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 ZAHRAJ SI MINI, TYGŘE – Muzeum pod 
vodárnou přichystalo originální a interaktivní výstavu 
minigolfových jamek. Vy si tak můžete zahrát minigolf 
na závodní dráze, na trenýrkové jamce či v pokoji z 
minulého režimu. Sraz je v 10:00 v Muzeu pod 
vodárnou. Přihlásit se můžete do 9.8.  

16. srpna 
čtvrtek  
10:00 

10:00 – 12:00 QARDO – Přijďte si zahrát pexeso pro 
zrakově postižené. Kolik nasbíráte shodných dvojic 
obrázků? Přihlásit se můžete do 14.8.  

21. srpna  
úterý 
8:30  

8:30 – 17:00 VÝSTAVA COSMOS DISCOVERY –  
Velkolepá výstava kosmonautiky na brněnském 
výstavišti, na kterou se vydáme společně s dalšími 
středisky TyfloCentra. Na několika tisících metrech 
čtverečních budete moci poznat úplné počátky vývoje 
raket a kosmických lodí, první cesty do vesmíru a další 
zásadní milníky v dobývání vesmíru. Vstupné pro 
ZTP/P je 190 Kč, doprovod zdarma. Přihlásit se můžete 
do 13.8. 

23. srpna  
čtvrtek  
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 21.8.  

28. srpna  
úterý 
14:00  

14:00 – 16:30 PIKNIK NA CYKLOSFÉŘE – Rozloučíme 
se s prázdninami piknikem. Budeme grilovat na 
veřejném grilu. Můžete donést i další dobroty 
k ochutnání. VRATNÁ záloha za zapůjčení grilu je 
1000,- za celou skupinu, ta bude rozpočtena mezi 
účastníky. Sraz je ve 14:00 před budovou TyfloCentra. 
Přihlásit se můžete do 21.8.  
 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
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30. srpna  
čtvrtek  

7:00 

7:00 – 18:00 KOMENTOVANÁ PROJÍŽĎKA 
ZNOJEMSKÝM HISTORICKÝM VLÁČKEM A TURNAJ 
V BOWLINGU – Setkáme se s klienty brněnského a 
znojemského TyfloCentra a společně se projedeme 
Znojmem v městském vláčku, kde nás průvodce 
seznámí s historickými zajímavostmi a památnými 
místy města. Odpoledne nás čeká turnaj v bowlingu. 
Pojďte se seznámit a změřit síly ve hře. Jízdné ve 
vláčku pro ZTP, ZTP/P 40 Kč, obyčejné jízdné 70 Kč, 
bowlingová dráha je zdarma. Sraz je v 7:00 ve vestibulu 
vlakového nádraží v Břeclavi. Přihlásit se můžete do 
27.8. 

 

 

OD 2.7. DO 13.7 JE STŘEDISKO ZCELA UZAVŘENO.  

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy  

od 13:00 do 16:00 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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