
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 – únor/b řezen 2014 
4. února 

úterý 
14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA – VÝROBA BAMBULKOVÝCH 
ZÁVĚSU A STŘAPCŮ – aneb p řijďte nám pomoct 
vyzdobit TyfloCentrum. Po delším čase se op ět setkáme 
při výtvarném tvo ření, tentokrát se p řeneseme zp ět 
do d ětství a vyrobíme si barevné bambule, bambulky a 
střapce a obm ěníme si výzdobu v klubovn ě. Zbytky vln 
jsou vítány. P řihlásit se m ůžete do 3.2. 

4. února 
úterý 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – PARCHANT MARILYN 
– jen pro p řihlášené. M ěstské divadlo Znojmo 

5. února 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 70 K č. Průvodce platí rovn ěž 70 Kč. 
Přihlásit se m ůžete do 4.2. 

11. února 
úterý 

8:00 BRNO - KOMENTOVANÁ VÝSTAVA – SV ĚT 
TAJEMNÝCH BALT Ů, ANEB POBALTÍ P ŘED BALTY - 
v Moravském zemském muzeu je p řipravena unikátní 
výstava o historii pobaltských národ ů, která vznikala za 
přispění 35 muzeí a galerií. T ěšit se m ůžete i na haptickou 
prohlídku maket vystavovaných exemplá řů a bohatý 
komentá ř. Vstupné ZTP, ZTP/P a doprovod 45 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 10.2. 

18. února 
úterý 

14:30 BESEDA – VŮNĚ A PARFÉMY V NAŠEM ŽIVOTĚ – 
Víte, jak se dá vycvi čit čich? Zajímají vás v ůně, které vás 
obklopují? Máte rádi parfémy? Tak práv ě pro vás je 
připravena beseda, b ěhem které se seznámíte s historií 
výroby parfém ů, s tím jak se p řipravují jednotlivé složky 
vůní, ale hlavn ě si to všechno budete moct o čichat a 
vyzkoušet.   P řihlásit se m ůžete do 17.2.  

24. února 
pond ělí 

14:30 BESEDA MORAVSKÝ KRUMLOV - JAK SE ŽIJE S 
…… RAKOVINOU – v České republice onemocní 
rakovinou v pr ůměru každý t řetí člověk. Zajímá vás, jak 
se žije s rakovinou? O svém boji s nemocí nám p řijde 
vypráv ět Jana Puchegger Chadalíková. Sou částí besedy 
bude i čtení autorských text ů, které popisují život  
s nemocí tak, jak je prožila Jana i její rodina. P řihlásit se 
můžete do 23.2. M ěstská knihovna Moravský Krumlov 

25. února 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 24.2. 



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 B ŘEZEN 
 

STŘEDA 5.3. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory a 
ZTP, ZTP/P 70 Kč. Průvodce platí rovn ěž 70 Kč. Přihlásit se m ůžete do 
4.3. 
ÚTERÝ 11.3. POSEZENÍ V KAFE OÁZA  – naše pravidelné posezení 
tentokrát p řesuneme do Kafe Oáza na Kotlá řské ulici. Seznámíme vás 
s připravovanými akcemi a t ěšíme se i na vaše nápady.  P řihlásit se 
můžete do 10.3. 
Úterý 25.3. 15:00 BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 24.3. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  ÚNOR:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 7.2., 21.2. 
 
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, 774 7 15 107 
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.  


