
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 – říjen/listopad 2013 
1. října 
úterý 

14:30 – SUŠENKY A KEKSY – Z HISTORIE DO 
SOUČASTNOSTI – připravili jsme pro vás zajímavé 
povídání o sladkých a slaných sušenkách, na které 
navážeme výrobou jemných máslových sušenek a 
výborných sýrových keks ů s mákem. P řihlásit se m ůžete 
do 30.9. 

8. října 
úterý 

14:00 – BESEDA V RÁMCI TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
– MŮJ ŽIVOT S VODÍCÍM PSEM – Nikol Tomanová si pro 
nás p řipravila povídání o svých za čátcích s vodícím 
psem, pro č se rozhodla si psa po řídit a jak se jim spolu 
daří prekonávat každodenní nástrahy života. T ěšit se 
můžete i na praktické ukázky výcviku. P řihlásit se m ůžete 
do 7.10. 

9. října 
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 8.10. 

15. října 
úterý 

8:45 CYKLUS VYCHÁZEK - P ŘÍRODA NÁRODNÍHO 
PARKU PODYJÍ, JAK JI JEŠT Ě NEZNÁTE – KRÁL ŮV 
STOLEC (náhrada za zá ří) – 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 14.10. 

22. října 
úterý 

9:30 NAUČTE SE ZVLÁDAT SVÉ FINANCE I.  – seminá ř, 
na kterém se nau číte sestavit domácí rozpo čet, dozvíte 
se, jak se vyznat ve spletité nabídce r ůzných finan čních 
produkt ů a jak nenalet ět pochybným nabídkám r ůzných 
firem. Podrobnosti najdete v pozvánce. P řihlásit se 
můžete do 21.10 

29. října 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete 
do 28.10. 

30. října 
středa 

9:30 NAUČTE SE ZVLÁDAT SVÉ FINANCE II.  – navazuje 
na I. část. Přihlásit se m ůžete do 21.10. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LISTOPAD  
 
ÚTERÝ 5.11.  8:00 NÁVŠTĚVA VÝSTAVY MODELŮ HUB JOSEFA 
RULÍŠKA  – pojďte si s námi rozší řit obzory o houbách, které rostou 
v našem lese. Ve sbírkách Moravského zemského muzea  se nachází 400 
exponát ů hub vy řezaných z lipového d řeva, které ve 20. letech minulého 
století vytvo řil řezbář Josef Rulíšek. Výstava bude dopln ěna výkladem 
odborných pracovník ů botanického odd ělení. Přihlásit se m ůžete do 
4.11. 
 
STŘEDA 6.11. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory 
a ZTP, ZTP/P 80 Kč. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 
5.11. 
 
ÚTERÝ 12.11. 14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI - seznámíme vás s akcemi, 
které pro vás p řipravujeme na zimu a t ěšíme se i na vaše nápady.  
Přihlásit se m ůžete do 11.11. 
 
ÚTERÝ 26.11. 15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 25.11. 
 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  ŘÍJEN:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 7.10., 21.10. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 4.10., 18.10. 

 
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. 
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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.  


