
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

 
Program aktivit  Břeclav  – květen   2019 

 

    7. května 
  úterý 
9:45  

9:45 – 12:00 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV – Vydejte se s námi na 
komentovanou prohlídku Břeclavského židovského 
hřbitova, kde se nachází  okolo tří stovek dochovaných 
náhrobků, nejstarší je z počátku 18. století. Přístup je 
k němu z ulice Veslařská. Prohlídkou nás provede pan 
Němec, specialista na židovskou kulturu. Sraz bude u 
zastávky autobusu Domu kultury Břeclav v 9:45, odkud 
pojedeme na zastávku u Cukrovaru, ze které  se 
společně vydáme na prohlídku židovského hřbitova.  
Přihlásit se můžete do 30. 4. 2019. 

21. května 
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 14. 5. 2019. 

28. května 
úterý 
9:30 

DITRICHŠTEJNSKÁ HROBKA - Vydejte se s námi do 
Mikulova, kde nahlédneme do rodinné hrobky 
Ditrichštejnů, která je chráněna jako kulturní památka 
České republiky. V dnešní podobě hrobku tvoří otevřené 
nádvoří, hrobní kaple, dvě boční lodě s rakvemi a 
severozápadní dvojvěžové průčelí. Sraz bude v 9:30 na 
nádraží, odkud pojedeme vlakem v 9:40.  Přihlásit se 
můžete do 21. 5. 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, sociální pracovnice  

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 
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