
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Program aktivit  Břeclav – listopad 2018 
 
 

1. listopadu 
čtvrtek 
 10:00 

10:00 – 12:00 ČESKO PRO PAMĚTNÍKY – Přijďte si 
s námi procvičit paměť a zavzpomínat. Zahrajeme si 
společenskou hru Česko pro pamětníky. Přihlašování 
do 31.10.   

6. listopadu  
úterý  
8:50 

 

8:50 - 17:15 ZA POZNÁNÍM DO BRNĚNSKÝCH MUZEÍ - 
Návštěva výstavy Největší záhady a tajemství světa a 
komentovaná prohlídka výstav věnovaných 100. výročí 
samostatného Československa. Chcete si připomenout 
nejdůležitější okamžiky vzniku a vývoje našeho státu? 
Zajímají vás světové záhady - Turínské plátno, 
křišťálová lebka, Svatý grál? Pak s námi navštivte 
zajímavé výstavy, při kterých získáte řadu nových 
informací. Vstupné pro dospělé 96 Kč, senioři 72 Kč, 
doprovod platí stejnou částku. Přihlásit se můžete do 
2.11.  

8. listopadu   
čtvrtek  
10:00  

 

10:00 – 14:30 TURNAJ V QARDU A VÝSTAVA V MUZEU 
POD VOD VODÁRNOU – Dopoledne si zahrajeme 
pexeso pro zrakově postižené. Jakmile spočítáme body 
a vyhlásíme vítěze, naobědváme se a vyrazíme do 
muzea pod vodárnou, kde si projdeme výstavu 
s názvem TRADICE A ZVYKY MĚSTA SVETI IVAN 
ZELINA A ZÁHŘEBSKÉ ŽUPY. Čekají nás lidové kroje, 
výšivky a předměty každodenní potřeby dokládající 
tradice a zvyky související s tímto místem ve 
venkovských domácnostech na konci 19. a počátku 20. 
století. Přihlásit se můžete do 6.11.  

12. listopadu  
pondělí  

7:30 

7:30 – 16:20 O SMYSLECH ZVÍŘAT – Návštěva 
brněnské ZOO s průvodcovským programem. Více 
informací v pozvánce. Přihlašování do pondělí 5. 11. 

14. listopadu   
středa   
10:00 

 

10:00 – 12:00 HISTORICKÁ VÍDEŇ – Víte, jak Vídeň 
vznikla? Seznámíme se s tímto městem z pohledu 
historie nad šálkem vídeňské kávy.  Tímto historickým 
průřezem nás formou besedy bude provázet pan 
Němec. Přihlásit se můžete do 12.11.  



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 

 

22. listopadu 
čtvrtek    
10:00 

10:00 – 12:30 VÝROBA PŘÍVĚSKU NA KLÍČE  – V rámci 
výtvarné dílny si tentokrát vyrobíme veselé přívěsky na 
klíče, podle kterých ty své klíče zaručeně poznáte. 
Přihlásit se můžete do 14.11.  

26. listopadu 
pondělí 

8:30 

8:30 – 17:15 DEN S DALŠÍMI STŘEDISKY – Turnaj 
v bowlingu a zajímavý výukový program v centru Lipka 
společně s brněnskými a znojemskými klienty. Více 
informací v pozvánce. Přihlašování do pondělí 19. 11.  

27. listopadu  
úterý  
14:00  

14:00 – 16:00 CESTOVATELSKÁ BESEDA: KORFU A 
KOS – Tentokrát budeme cestovat po Řecku. Na tento 
výlet se vydáme společně s bývalými pracovnicemi 
TyfloCentra Jiřinkou a Elenou. Přihlásit se můžete do 
23.11. 

 

 

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

