
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 – duben/kv ěten 2014 
1. dubna 

úterý 
14:30 GEJŠA A SAMURAJ V MUZEU  – až z pražského 
Náprstkova muzea putovala tato výstava do Znojma. 
Navštivte s námi expozici, 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.  

2. dubna 
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 1.4. 

8. dubna 
úterý 

8:45 BŘECLAV - MÁMA MELE MASO ANEB KDYSI P ŘED 
TABULÍ  – břidlicové tabulky, namá čecí pera, oslovská 
lavice... Výstava v muzeu m ěsta B řeclav p ředstavuje 
vývoj školství ve dvou významných etapách našeho st átu 
– třídu z období vzniku ČSR (1918-1945) a povále čné 
školství (1945-1955). Poje ďte zavzpomínat a nám, 
mladším generacím, povypráv ět, jaké to tehdy bylo  
ve školních lavicích.  Přihlásit se m ůže do 7.4.  

15. dubna 
úterý 

14:30 VELIKONOČNÍ KOBLIHOMÁNIE  – jen málokdo  
z nás odolá tak lahodnému sladkému pokušení jako js ou 
koblihy. My se tentokrát budeme v ěnovat p řípravě koblih 
a jejich ochutnávání. Vyzkoušíme klasické kynuté ko blihy 
i koblihy tvarohové. Abychom jen nemlsali sladké, p ro 
milovníky slaného upe čeme i pagá čky – škvarkové 
placi čky. Přihlásit se m ůžete do 14.4. 

22. dubna 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V KAFE OÁZA (U ČERNÉHO PSA) –
seznámíme vás s p řipravovanými akcemi a t ěšíme se i na 
vaše nápady.  P řihlásit se m ůžete do 21.4. 

24. dubna 
čtvrtek 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - VZTAHY NA ÚROVNI  - 
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky,  která 
nevynechá ani milostný život hrdin ů dnešní doby - muž ů 
sedících na vlivných k řeslech. Manželka, milenka i zcela 
cizí dáma najednou na jednom míst ě? To nem ůže dob ře 
dopadnout! Cena pro ZTP, ZTP/P a doprovod -  224 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 7.4., K dispozici jsou vstupenky do 
7. a 9. řady. MD Znojmo 

26. dubna 
sobota 

7:30 LESNICKOU STEZKOU OKOLO BUCHLOVA –  
Sáhnout si na divoké prase, muflona, jelena nebo li šku 
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v životní velikosti? Ano, to vše je možné. Vydejte se 
s námi na sobotní výlet do Buchlovských hor po nové  
naučné stezce s pr ůvodkyní lesní inženýrkou Alenou 
Prýmkovou. Délka trasy cca 8 km. P řihlásit se m ůžete do 
24.4 

29. dubna 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 
28.4. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA KV ĚTEN 
 

STŘEDA 7.5. 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 
6.5. 
ÚTERÝ 20.5. – 7:00 VÝLET DO LOŠTIC NA TVAR ŮŽKY A NA HRAD 
BOUZOV – navštivte s námi unikátní Muzeum tvar ůžků, tvarůžkovou 
cukrárnu a podnikovou prodejnu tvar ůžků přímo v Lošticích. Z Brna 
pojedeme pronajatým autobusem do Loštic a po prohlí dce muzea této 
„vo ňavé“ speciality se p řesuneme na komentovanou prohlídku hradu 
Bouzov. Cena výletu v četně dopravy a vstupného 200 K č, více informací 
najdete v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 6.5. 
ÚTERÝ 27.5. 15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 26.5. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  DUBEN:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 4.4., 18.4. 
 
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:  

Bc. Silvie Stehlíková, 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.  


