
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit  Břeclav  – říjen 2019 
 

 

 
 
 
 

1. října 
úterý 
10:00  

 
 

10:00-15:00 MUZEUM VINAŘSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ 
A KRAJINY VE VALTICÍCH.  Společně se vydáme do 

nově otevřené expozice. Z různých úhlů nás audio 
průvodce seznámí, jak je důležité uchování křehké 
rovnováhy mezi člověkem a krajinou. Vyzkoušíme si 
čichové ukázky rostlin, zvukové ukázky ptáků a zvířat 
žijících v Lednicko-valtickém areálu. Závěrem si v dílně 
vytvoříme různé obrazce z barevného papíru, slámy a 
procvičíme si naše hmatové a tvůrčí schopnosti. Sraz je 
v 10:00 h na autobusovém nádraží, odjezd do Valtic 10: 
22 h. Přihlásit se můžete do 24. 9.  

 
8. října  
úterý 
7:30  

 

8:30 – 16:00 KUNOVICKÝ LES.  Vydejme se společně do 
Kunovického lesa u Uherského Hradiště, který je 
součástí Evropsky významné lokality Nedakonického 
lesa. Trasa vede lesními a polními cestami, které jsou 
udržované. Sraz v 7:30 h na nádraží Břeclav, odjezd 7:44 
h do Brna. Sraz u OC Vaňkovka z ulice Zvonařka je 
v 8:30. Přihlásit se můžete do 4.10. 

      
     15. října 

úterý 
9:30 

9:30 – 12:00 QUARDO. 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 8.10. 

22. října 
úterý 
9:30 

 

 SOLNÁ JESKYNĚ. Odpočinek a relax jako u moře. 
Zahodíme starosti za hlavu a podpoříme imunitní 
systém. Vstupné je 50 Kč. Sraz v 9:30 h u Solné jeskyně 
v Staré Břeclavi. Přihlásit se můžete do 15. 10. 

 
29. října 

úterý 
9:30 

 

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. 
Přihlásit se můžete do 22. 10. 

 



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 

 

V úterý a čtvrtky poskytujeme individuální služby včetně sociálně 

právního poradenství dle požadavků klientů nebo se koná některá z výše 

uvedených aktivit. Každou středu můžete navštívit sociálně právní 

poradnu v době od 13 do 16:30 hodin.  

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Mgr. Lukáš Musil, vedoucí sociální pracovník centra aktivizace a 

poradenství, TyfloCentrum Brno, o.p.s.  

 

Jindra Seigertschmidová, pracovnice v sociálních službách 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav, Národních 

hrdinů 12/1.   

telefon: 774 715 106 

e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/breclav 

mailto:breclav@centrumpronevidome.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/breclav

