
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – leden 2020 
 

7. ledna 
úterý 
9:30  

9:30– 12:30 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK – Pojďte 
s námi oslavit vstup do nového roku 2020. 
Namixujeme si ovocné a zeleninové smoothies ke 
slavnostnímu přípitku, povíme si o prospěšnosti 
těchto nápojů pro naše tělo a nastíníme si 
představy aktivit v tomto roce. Přihlásit se můžete 
do 3. 1. 

14. ledna 
úterý 
9:30 

9:30 – 12:30 QUARDO – Zahrajeme si 
společenskou hru a procvičíme jemnou motoriku 
a paměť. Získáme nové informace.  Přihlásit se 
můžete do 7.1. 

21. ledna 
úterý 
10:40 

10:40–11:50 SOLNÁ JESKYNĚ – Podpoříme 
imunitní systém a nadechneme se mořského 
vzduchu. Vstupné je 50 Kč. Sraz je v 10:40 před 
domem provozovatelky solné jeskyně na Lidické 
ulici. POZOR: Kapacita solné jeskyně je omezena, 
nutné je přihlášení předem do 14.1.   

28. ledna 
úterý 
9:30 

9:30–12:30 ČTENÁŘSKÝ KLUB – 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 
21.1. 

 

V úterý a čtvrtky poskytujeme individuální služby včetně 

sociálně právního poradenství dle požadavků klientů nebo 

se koná některá z výše uvedených aktivit. Každou středu 

můžete navštívit sociálně právní poradnu v době od 13:00 

do 16:30 hodin.  



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 

 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si 

doprovodu: 

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník centra 

aktivizace a poradenství, TyfloCentrum Brno, o.p.s.  

 

Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních 

službách 

 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav, 

Národních hrdinů 12/1.   

telefon: 774 715 106 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 
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