
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – únor 2020 
 

 

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 17:00 hodin.  

4. února 
úterý 
9:30  

9:30–13:00 ROD PŘEMYSLOVCŮ – přijďte si 
vyslechnout přednášku pracovníka Muzea Břeclav 
p. Němce o rodu PŘEMYSLOVCŮ.  Zajímavé a 
poutavé vyprávění v TyfloCentru včetně ukázek 
z této doby nás určitě zaujme. Přihlásit se můžete 
do 28.1.  

11. února 
úterý 
9:30 

9:30-13:00 QUARDO, AZ KVÍZ – Zahrajeme si 
společenské hry a procvičíme jemnou motoriku a 
paměť. Získáme nové informace.  Přihlásit se 
můžete do 4. 2. 

18. února 
úterý 
10:00 

10:00-12:00 - 100  let GYMNÁZIA BŘECLAV – 
výstava výtvarných prací studentů a absolventů. 
Projdeme se historií, založením a připomenutím si 
doby studií pro mnohé na Gymnáziu Břeclav. 
Výstava se koná v Synagoze Břeclav. Sraz bude 
v 10 h před Synagogou. Přihlásit se můžete do 11. 
2. 

25. února 
úterý 
9:30 

9:30–13:30 WORKSHOP BYLINKY REVUE – Pojďte 
si vyslechnout něco o přírodním léčení a 
zpracování bylin (jejich uchování na zimu). 
Dozvíme se něco o autopatii, aromaterapii a o 
přírodním léčivu blahodárně působícím na lidský 
organizmus. /housenice čínská, hlíva ústřičná / 
Přihlásit se můžete do 18. 2.  



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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