
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 2019 

 

      5. března 
  úterý 
10:00 

10:00-12:00 HLEDÁNÍ LÁSKY K RODNÉMU KRAJI    
výstava Antonína Vojtka.  Beseda s pracovnicí 
Městského muzea a galerie Břeclav k výstavě 
břeclavského výtvarníka k jeho životnímu jubileu Sraz 
v 10:00 h u Muzea pod vodárnou, Břeclav, Dukelských 
hrdinů 2747.  Přihlásit se můžete do 26. 2. 2019. 

12. března 
úterý 
10:00 

10:00-12:00 PAMĚŤOLAMY, ANEB VELKÁ HRA O ZLATÝ 
MOZEK - Máte rádi vědomostní soutěže a kvízy?  Přijďte 
si hravou formou procvičit paměť, oprášit své 
vědomosti a poměřit své síly s ostatními. Tentokrát na 
téma „Máme rádi Česko“. Přihlásit se můžete do 7.3. 
2019. 

19. března  
úterý 
10:00 

10:00-12:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB - Zajímá Vás co se děje 
v Břeclavi a blízkém okolí? Vrátíme se do minulosti - 
Čtyři století Valtické nemocnice 1605 – 2005 - znak Řádu 
Milosrdných bratří, špitál v meziválečném období, 
nemocnice v době poválečné, ředitelé nemocnice po 
roku 1945, Nemocnice Valtice s.r.o. od r. 1995 do 
současnosti. Novinky z břeclavského regionu nebo 
zprávy ze světa zrakově postižených.   
Přihlásit se můžete do 14. 3. 2019 

26. března  
úterý 
10:00 

10:40-11:50 SOLNÁ JESKYNĚ - Podpoříme imunitní 
systém a nadechneme se mořského vzduchu. Vstupné je 
50 Kč. Sraz je v 10:25 na zastávce J. Palacha směr Stará 
Břeclav. POZOR: Kapacita solné jeskyně je omezena, 
nutné přihlásit do 19. 3. 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, TyfloCentrum Brno, 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

