
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 – listopad/prosinec 2013 
5. listopadu 

úterý 
8:00 VÝLET DO BRNA - NEKONE ČNÝ PŘÍBĚH 
JABLONECKÉ BIŽUTERIE  – pojďte s námi na výstavu, 
kterou p řipravilo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 
Nisou a prezentuje tu 200 let kontinuální bižuterní  výroby 
na severu Čech. Nejstarší exponáty pocházejí z období 
kolem roku 1800, p řes secesi, art deco po nejmladší 
prezentující produkci sou časných výrobc ů. Vstupné ZTP, 
ZTP/P i doprovod – 25 K č. Přihlásit se m ůžete do 4.11. 

6. listopadu 
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 5.11. 

8. listopadu 
pátek 

9:00 – 15:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA  
V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě  v Městské knihovn ě. 

12. listopadu  
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI - seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás p řipravujeme na zimu a t ěšíme se 
i na vaše nápady.  P řihlásit se m ůžete do 11.11. 

19. listopad 
úterý 

9:00 UZAVŘENÍ TURISTICKÉHO ROKU S NÁRODNÍM 
PARKEM PODYJÍ  – ve spolupráci s paní Svatavou 
Holubovou jsme pro vás p řipravili poslední setkání 
v tomto roce. Spole čně se vydáme na mysliveckou chatu 
v Čížově, kde se m ůžete těšit na opékání špeká čů a 
povídání o výletech, které se uskute čnily a které pro vás 
připravujeme v p říštím roce. P řihlásit se m ůžete do 18.11.  

20. listopadu  
středa 

9:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  TYFLOCENTRA VE 
ZNOJMĚ pro ve řejnost a zájemce o služby.  

26. listopadu  
úterý 

14:30 BESEDA - JAK SE ŽIJE S …… RAKOVINOU  – 
v České republice onemocní rakovinou v pr ůměru každý 
třetí člověk. Zajímá vás, jak se žije s rakovinou?  P řijďte 
si poslechnout jeden p říběh s dobrým koncem. O svém 
boji s nemocí nám p řijde vypráv ět Jana Puchegger 
Chadalíková a podpo ří ji její dcera Leila. Sou částí besedy 
bude i čtení autorských text ů, které popisují prožívání 
jednotlivých fází nemoci tak, jak je prožila Jana i  její 
rodina. P řihlásit se m ůžete do 25.11. 

 

 
 



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 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA PROSINEC  
 

ÚTERÝ 3.12. – 15:00 VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU  – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. M ůžete se těšit na sladké ceny pro 
vítěze. Přihlásit se m ůžete do 2.12. 
 
ÚTERÝ 17.12. – 10:00 VOŇAVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA – pojďte si s námi 
vyrobit perníkový váno ční strome ček, kterým si m ůžete ozdobit sv ůj 
slavnostní st ůl. K ob ědu si upe čeme Houbového kubu s česnekem a 
odpoledne si p řipijeme váno čním pun čem. Přihlásit se m ůžete do 16.12. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  LISTOPAD:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 11.11. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 8.11., 22.11. 

 
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:  

Bc. Kate řina Vlá čilová, sociální pracovnice – 774 715 107 
Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 
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.  


