
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 2019 

 

5. února 
úterý 
10:00 

10:00 - 11:50 BESEDA O KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCKÁCH – Přijďte si poslechnout novinky v oblasti 
kompenzačních pomůcek včetně jejich vyzkoušení. 
Přihlásit se můžete do 1.2.2019. 

11. února  
pondělí 

8:35 

8:35  - 15:00  VÝSTAVA TITANIC  - Připojte se ke 
klientům brněnského TyfloCentra na světovou výstavu 
originálních exponátů vytažených ze dna oceánu. 
Vstupné senioři 250 Kč,  ZTP/P 19Kč. Sraz v 8:35 ve 
vestibulu vlakového nádraží. Přihlásit se můžete do 29.1. 
2019. 

12. února 
úterý 
10:00 

10:00 - 12:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Zajímá Vás co se děje 
v Břeclavi, blízkém okolí nebo 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 30. 1. 2019 

19. února  
úterý 
10:00 

10:00 - 12:00 – AZ KVÍZ  Potrénujeme mozkové závity 
nad záludnými kvízy a hrami. Troufnete si na ně? 
Přihlásit se můžete do 14.2.2019 

26. února  
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 – BESEDA O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU -   
Věnujte svému zdraví pár minut denně a předcházejte 
opakovaným bolestem. Přihlásit se můžete do 21.2. 
2019. 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy  

od 13:00 do 17:00 hodin. 

V úterý a čtvrtky poskytujeme individuální služby dle požadavků klientů 

nebo se koná některá z výše uvedených aktivit.  

 

 

 

 



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. Magda Ambrožová, vedoucí sociální pracovnice centra aktivizace a 

poradenství, TyfloCentrumBrno, o.p.s. 

 

Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách  

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

