
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – říjen 2018 
 
 

3. října  
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 2.10.  

5. října 
pátek  
10:00  

 

10:00 – 12:00 PÉTANQUE – Protáhneme se a 
procvičíme „míření na mušku“. V parku u Cyklosféry 
rozkutálíme pétanquové koule. Sraz je v 10:00 před 
budovou TyfloCentra. Přihlašování do 4.10.   

9. října  
úterý  
14:00 

14:00 – 16:00 ZLATÉ ČESKO – Přijďte si s námi 
procvičit paměť a zavzpomínat. Zahrajeme si 
společenskou hru Zlaté Česko. Přihlásit se můžete do 
8.10.  

11. října 
čtvrtek  
10:25 

10:25 – 12:30 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 10.10.  

16. října  
úterý  
14:00 

 

14:00 – 16:00 HUDEBNÍ KAVÁRNA: MICHAL TUČNÝ –  
Zavzpomínáme na legendu české country hudby.  O 
životě Michala Tučného nám poví pracovnice knihovny 
a můžeme si i zanotovat při hudebních ukázkách. 
Přihlásit se můžete do 13.10.  

18. října 
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 17.10. 

22. října 
pondělí   
10:00 

10:00 – 13:00 PROCHÁZKA NA POHANSKO – Čeká nás 
podzimní procházka na oblíbené Pohansko. Místo 
srazu bude upřesněno. Přihlásit se můžete do 19.10. 

26. října  
pátek   
10:00 

10:00 – 12:00 VÝROBA PEXESA – V rámci výtvarné 
dílny si vyrobíme hmatné pexeso, které si později 
budeme moci i zahrát. Přijďte přiložit ruku k dílu. 
Přihlásit se můžete do 24.10.  



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 

 

30. října  
úterý  

 

8:30 – 17:15 Z JURKOVIČOVY VILY PŘÍMO DO 
PELÍŠKU – Navštívíme dvě zajímavá místa v Brně, a to 
Jurkovičovu vilu a kočičí kavárnu. Více informací 
v samostatné pozvánce. Přihlásit se můžete do 24.10. 

 

 

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.  

 

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

