
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav  – červen   2019 
 

    4. června 
  úterý 
8:15 

8:15 – 16:00 „DO PŘÍRODY S BÍLOU HOLÍ – KovoZOO“   
první výlet v rámci projektu EVVO. Navštívíme jedinou 
kovovou zoo v Evropě. Spatříte zhotovená zvířata 
v životní velikosti vyrobená z kovového odpadu. Po 
obědě se vypravíme do skanzenu Rochus, nejmladšího 
muzea v přírodě v ČR.  Sraz bude v 8:15 h na nádraží 
Břeclav, odjezd vlakem 8:34 h do Starého Města. 
Přihlásit se můžete do 21.5.  

11. června 
úterý 
10:00 

10:00 - 12:00 „LJUBA HERMANOVÁ“ – po stopách dávné 
hvězdy….Přijďte si vyslechnout do TC ukázku  o české 
herečce, muzikálové a operní zpěvačce a šansoniérce. 
Od pracovnic knihovny se dozvíme  o osobním a 
profesním životě slavné hvězdy včetně hudebních 
nahrávek.  
Přihlásit se můžete do  28. 5. 

18. června 
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00  „ZÁMEK A VYHLÍDKOVÁ VĚŽ“ – společně 
se vypravíme na zámeckou vyhlídkovou věž 
břeclavského zámku. Po prohlídce se přesuneme pod 
zámek, kde navštíme Cyklosféru a po menším 
případném občerstvení se protáhneme při hře  Petang. 
Sraz bude v 10:00 na Náměstí T.G. Masaryka,  před 
vchodem do kostela.  
Přihlásit se můžete do 11 .6. 

 
19. 6. června 

středa 
13:25 

 
 
 

15:00 – 17:00 „SPOLEČNĚ NA JEDNÉ LODI“ – TC Brno 
tradičně pořádá plavbu parníkem po Brněnské přehradě. 
Klienti z Břeclavi se sejdou 13:25 na nádraží a vlakem 
13:38 společně odjedou do Brna. Sraz bude na Brněnské 
přehradě 14:40 u lodního přístaviště. Na akci bude 
zajištěno občerstvení i hudba.  
Přihlásit se můžete 4.6.  

25. 6. června 
úterý 
10:00 

10:00 – 12:00 „Z HISTORIE BŘECLAVI“ – přijďte si 
vyslechnout přednášku externího pracovníka muzea p. 
Němec o historii Břeclavi.  Zajímavé a poutavé vyprávění 
v Tyflocentru včetně ukázek dřívější i současné doby 
nás určitě moc zaujme. Přihlásit se můžete do 18.6.  
 



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 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

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 
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