
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Program aktivit  Břeclav – září 2018 
 
 

4. září 
úterý 
6:50 

 

6:50 – 18:15 Z JESKYNĚ DO ZAHRADY SMYSLŮ – 
Vydáme se z Rudky do Lysic objevovat krajinu přírodní 
i kulturní. Více informací naleznete v pozvánce. 
Přihlašování do pondělí 27. 8.   

7. září 
pátek  
10:00  

 

10:00 – 12:00 ZLATÉ ČESKO – Přijďte si s námi 
procvičit paměť. Zahrajeme si společenskou hru Zlaté 
Česko. Přihlásit se můžete do 5.9. 

10. září 
pondělí  

9:20  
 

9:20 – 16:00 BÍLÉ KARPATY – V národní přírodní 
rezervaci Čertoryje budeme obdivovat krásu luk, které 
patří k druhově nejbohatším na světě. Celková trasa 
cca 5 km. Přihlašování do úterý 4. 9. Bližší informace 
v pozvánce.  

12. září 
středa  
7:50 

 

7:50 – 17:00 EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE A DO 
ZETORU – Exkurze v ČT a návštěva pracoviště, kde se 
nahrávají zvukové popisy včetně praktické ukázky. 
Poté se přesuneme jen o pár metrů vedle a navštívíme 
Zetor Gallery, což je netradiční muzeum, ve kterém 
tradiční výrobce zemědělské techniky představuje 
nejen pohled do bohaté historie traktorů Zetor, 
ale i přehlídku techniky moderní.. Vstup je 25 Kč. 
Přihlašování do pondělí 3. 9.  

17. září  
pondělí  
14:00 

 

14:00 – 16:00  KLUB ČTENÁŘŮ – Zajímá Vás, co se 
děje v Břeclavi a blízkém okolí? Zajímají Vás zprávy ze 
světa zrakově postižených? Navštivte Klub čtenářů, 
kde se prostřednictvím tisku seznámíme s aktuálním 
děním. Možno přinést také vlastní regionální noviny. 
Přihlásit se můžete do 13.9.  

19. září 
středa  
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 17.9.  
 



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 

 

24. září  
pondělí  
14:00 

14:00 – 16:00 PAMĚTOLAMY – Přijďte si procvičit své 
mozkové závity. Jsou připraveny hry a kvízy na 
trénování paměti.  Přihlásit se můžete do 19.9. 

26. září  
středa  
10:00 

10:00 – 11:30 PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ – 
V dohledné době nás čeká soutěž v přípravě 
pomazánek mezi všemi středisky TyfloCentra. Dáme 
hlavy dohromady a podělíme se o recepty. Vítány jsou 
nápady i ochutnávky. Vymyslíme tu výherní? 
Přihlašování do středy 19. 9. 

 

 

Každou středu můžete navštívit sociálně právní poradnu 

v době od 13 do 17 hodin. 

 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit.  

 

POZOR! Věnujte prosím zvýšenou pozornost termínům přihlašování. Na 

některé zářijové aktivity je třeba se přihlásit již v srpnu, případně 

s delším časovým předstihem.  

 

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

