
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

 
Program aktivit  Břeclav  – duben  2019 

 

      2. dubna 
  úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 ŽIDOVSKÁ BŘECLAV – V komentované 
prohlídce se dozvíme něco o židovských rodinách,  které 
žily a plně se zapojily do politického, společenského, 
hospodářského a kulturního života v Břeclavi.  Přijďte 
s námi shlédnout expozici do Synagogy Břeclav. Sraz 
bude před Školským úřadem Břeclav v 10:00 h, odkud se 
společně vydáme na prohlídku do Synagogy.  Přihlásit 
se můžete do 26. 3. 2019. 

9. dubna 
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB -  Zajímá Vás co se 
děje v Břeclavi a blízkém okolí? Navštivte Klub čtenářů, 
kde se prostřednictvím tisku seznámíme s aktuálním 
děním, přečteme si něco o Národní přírodní rezervaci   
Lednické rybníky.  Přihlásit se můžete do 2 .4. 2019.  

16. dubna  
úterý 
10:00 

10:00 - 12:00 CYKLOMUZEUM BŘECLAV – Společně 
navštívíme Velo pavilon v parku u nádraží, kde na nás 
čekají exponáty bicyklů – k vidění je cca 62 kol, letité 
koloběžky, kočárky motocykl Puch či vysoké kolo 
Coventry z r. 1885. Sraz je u kapličky v parku v 10:00 h. 
Přihlásit se můžete do 9. 4. 2019.  

 
23. dubna 

úterý 
10:00 

 

10:00 – 12:00 ZLATÉ ČESKO, STOLNÍ HRY – Přijďte si s 
námi procvičit paměť, nejen, že se pobavíme, 
procvičíme si také hmat. Zahrajeme si společenské 
vědomostní hry a získáme nové informace.  Přihlásit se 
můžete do 16 .4. 2019 

30. dubna   
úterý 
9:00 

9:00 – 12:00 VELKOMORAVSKÉ POHANSKO – Pojďte 
s námi na turistickou vycházku. Navštívíme Zámeček 
Pohansko, kde shlédneme expozici „Velkomoravské 
Pohansko“. Sraz v 9:00 h na autobusovém nádraží 
Břeclav, odkud společně odjedeme na zastávku 
Bratislavská. Odtud se vydáme pěšky k zámečku 
Pohansko. Přihlásit se můžete do 23 .4. 2019.  

 

 

Sociálně právní poradna je otevřena každý týden ve středu vždy  



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 

 

od 13:00 do 17:00 hodin. 

V úterý a středu poskytujeme individuální služby dle požadavků klientů 

nebo se koná některá z výše uvedených aktivit.  

 

 

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

