
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 – b řezen/duben 2014  
4. března 

úterý 
8:00 POVÍDÁNÍ O JAPONSKU A KURZ SUSHI V BRN Ě  - 
Láká Vás ochutnat n ěco nového? Chcete se dozv ědět, co 
to SUSHI je? Tak poje ďte s námi do Brna. Po p ředstavení 
tohoto tradi čního japonského jídla se pustíme do jeho 
přípravy, ke konci sezení budete moci sv ůj vlastní 
výrobek ochutnat nebo si jej odnést dom ů. S sebou si 
vezměte krabi čku na jídlo a pracovní tri čko. Cena surovin 
max. 50 K č. Přihlásit se m ůžete do 3.3.  

5. března 
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 4.3. 

11. března 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V KAFE OÁZA  – naše pravidelné 
posezení tentokrát p řesuneme do Kafe Oáza, na 
Ková řské ulici. Seznámíme vás s p řipravovanými akcemi 
a těšíme se i na vaše nápady.  P řihlásit se m ůžete do 
10.3. 

14. března 
pátek 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – POSLEDNÍ ROMANCE 
- Americká hra o novém za čátku a lásce, na kterou není 
nikdy pozd ě. Úsměvný i bolavý p říběh tří starších lidí. 
Jeden z nejv ětších hit ů současné evropské divadelní 
scény. Divadlo Ungelt, hrají: Alena Vránová, Petr K ostka, 
Carmen Mayerová. Cena pro ZTP, ZTP/P a doprovod -   
210 Kč. MD Znojmo. P řihlásit se m ůžete do 6.3. 

18. března 
úterý 

6:30 OLOMOUC – ŠANGRILA, LEGENDA O ZTRACENÉM 
RÁJI  – navštivte s námi unikátní výstavu v ěnovanou 
hledání Šangrila. Prohlédneme si jedine čnou expozici 
věnovanou Nepálu, Tibetu a Indii. Vstoupíme do chrámu  
buddhismu, nasajeme odér nomádského stanu z ja čích 
chlup ů a možná nás p řekvapí i legendární Yety. Vstupné 
na výstavu ZTP, ZTP/P a doprovod 80 K č. Přihlásit se 
můžete do 17.3. 

25. března 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 
24.3. 

 
 
 



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 DUBEN  
 

ÚTERÝ 1.4. 14:30 GEJŠA A SAMURAJ V MUZEU  – až z pražského 
Náprstkova muzea putovala tato výstava do Znojma. N avštivte s námi 
epozici která podrobn ě představuje život samuraje a gejši v dobách 
jejich nejv ětší slávy. Vstup ZTP i doprovod zdarma. P řihlásit se m ůžete 
do 31.3. 
STŘEDA 2.4. 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 
1.4. 
ÚTERÝ 15.4. 14:30 VELIKONOČNÍ KOBLIHOMÁNIE  – více informací 
v p říštím programu. 
Úterý 29.4. 15:00 BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 28.4. 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  B ŘEZEN: 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 7.3., 21.3. 
 
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.  


