
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Znojmo a Moravský Krumlov, střediska sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří/říjen 2013 
 V průběhu září bude provoz Znojemského TyfloCentra 

omezen z d ůvodu nemoci pracovník ů. Úřední den je 
zachován - stále nás m ůžete navštívit každou st ředu  

od 13:00 – 17:00 
TyfloCentrum v Moravském Krumlov ě bude do 27.9. 

uzavřeno z důvodu nemoci. 
4.  září 
středa 

10:00 – 16:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJM Ě 
– přijďte se podívat na Horní nám ěstí a poznejte 
poskytovatele r ůzných sociálních služeb na Znojemsku. 

10. září  
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI - seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás na podzim p řipravujeme  
a těšíme se i na vaše nápady.  P řihlásit se m ůžete do 9.9.  

11. září 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 
80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 10.9. 

17. září 
úterý 

8:45 CYKLUS VYCHÁZEK - P ŘÍRODA NÁRODNÍHO 
PARKU PODYJÍ, JAK JI JEŠT Ě NEZNÁTE – KRÁL ŮV 
STOLEC – pojďte s námi na vyhlídku, která dostala 
jméno podle pov ěsti o polském králi Janu III. 
Sobieském, který zde odpo číval, když v roce 1683 
spěchal na pomoc tureckými vojsky obležené Vídni. 
Přihlásit se m ůžete do 16.9. 

24. září 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 23.9.  

30. září 
pond ělí 

14:00 BESEDA MORAVSKÝ KRUMLOV – JAK SE PÍŠE 
KRONIKA –  Několik let svého života v ěnuje Jana 
Puchegger Chadlíková psaní kroniky m ěsta Znojma.  
Při příležitosti dokon čení další kroniky ji p řivítáme u nás 
na besed ě spojené s autorským čtením. Místo konání – 
Městská knihovna Moravský Krumlov. P řihlásit se 
můžete do 29.9. 

 

 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  ZÁ ŘÍ: 

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 9.9. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 6.9., 20.9. 



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 

 

 
 

Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě v dob ě od 13 do 17 hod. 

Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě v dob ě od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Znojmo:  
Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109, 774 7 15 107 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Znojmo 
Masarykovo nám ěstí 19, 669 02 Znojmo  
e-mail: znojmo@tyflocentrumbrno.cz  
web: www.centrumpronevidome.cz/znojmo   
tel. pevná linka – 532 307 909  
konzulta ční a poradenský den: st ředa 13-17 hod.  
Moravský Krumlov:  
Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracovišt ě Moravský Krumlov, 
Růžová 39, 672 01  Moravský Krumlov 
e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz  
web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov   
konzulta ční a poradenský den: pond ělí 13-17 hod.  


