
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav – březen 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 

3. března 
úterý 
10:00  

10:00-12:00 DRACULA A TI DRUZÍ –   přijďte se 
bát do Muzea Pod vodárnou. Nasajeme atmosféru 
figurín jako je např.  Dracula, Čachtická paní a 
spolu s nimi zažijeme interakci na pohyb. 
Vyslechneme si komentovanou prohlídku figurín 
z různých období a jejich příběhů. Přihlásit se 
můžete do 25.2.  

10. března 
úterý 
9:30 

 

9:30-13:00 BEZ MEDU TO NEJDE, med je 
potravina přírodního charakteru, med je nad zlato. 
Přijďte si poslechnout vyprávění o medu a 
ostatních včelích produktech. Vyrobíme si něco ze 
včelího vosku, procvičíme jemnou motoriku a 
hmat. Vyzkoušíme si čichové ukázky  
ochutnávkou  různých druhů medu. Přihlásit se 
můžete do 3.3.  

17. března 
úterý 
9:30 

9:30–13:00 JUDAISMUS A IZRAEL – přijďte si 
vyslechnout přednášku pracovníka Muzea Břeclav 
p. Němec o JUDAISMU A IZRAELI.  Zajímavé a 
poutavé vyprávění včetně ukázek proběhne 
v kanceláři TC.  Přihlásit se můžete do 10.3. 

24. března 
úterý 
9:30 

9:30–13:00 JARNÍ PROCHÁZKA NA NOVĚ 
ZREKONSTRUOVANÉM NÁDRAŽÍ – navštívíme 
nové prostory břeclavského nádraží. Zajímavá 
bude i výstava v muzeu železniční historie ke 180 
výročí příjezdu prvního vlaku. Přihlásit se můžete 
do 17. 3.  



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 

 

můžete navštívit sociálně právní poradnu v době od 13:00 

do 16:30 hodin.  

 

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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