
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 – kv ěten/červen 2014  
6. května 

úterý 
8:45 VÝLET NA JÁ ŇŮV DVŮR – pojeďte s námi navštívit 
starou zem ědělskou usedlost ve vina řské vesni čce Nový 
Přerov nedaleko Mikulova. Nasajeme klidnou vesnickou 
atmosféru, prohlédneme si okolní p řírodu, sáhneme si na 
ovečky, kozi čky a zájemci se budou moci projet na 
koních. Prohlédneme si výrobky z pravé ov čí vlny a 
poob ědváme n ěco z místní kuchyn ě. Přihlásit se m ůžete 
do 5.5. 

7. května 
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 6.5. 

13. května 
úterý 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA  – tentokrát vyzkoušíme novou 
techniku, která se jmenuje quilling. Nebojte se ciz ího 
názvu, jde o zajímavé tvo ření pomocí stá čených proužk ů 
barevného papíru a skládání r ůzných tvar ů, například 
motýl ů, květin nebo zví řátek. Přihlásit se m ůžete do 12.5.  

20. května 
úterý 

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 prohlídce muzea této „vo ňavé“ 
speciality se p řesuneme na komentovanou prohlídku 
hradu Bouzov. Cena výletu v četně dopravy a vstupného 
200 Kč, více informací najdete v pozvánce. P řihlásit se 
můžete do 9.5. 

26. května 
pond ělí 

15:30 BOULDERING  - přijďte si s námi vyzkoušet lezení 
po um ělé boulderingové st ěně. Jedná se o lezení 
krátkých cest bez lana v maximální výšce t ří metrů a 
případný pád je do matrací. Vstup i lezení v četně 
zapůjčení lezeček zdarma, odborný dohled zajišt ěn. 
Přihlásit se m ůžete d 23.5. 

27. května 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 
26.5. 

 
 
 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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TMAVOMODRÝ FESTIVAL  
Ve dnech 16. – 17. 5. prob ěhne již 25. ro čník Tmavomodrého festivalu. 
Více informací v samostatné pozvánce. 
 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ČERVEN 
 
ÚTERÝ 3.6. 14:00 STARÁ VODÁRNA - Na své si p řijdou všichni ti, které 
zajímá historie vodáctví na Znojemsku a kte ří chtějí zažít romantickou 
vyjížďku na jedné z nejkrásn ějších řek Jižní Moravy. Pokud i ve Vás 
dřímá romantická duše, poj ďte i Vy s námi na krátkou vycházku 
Karolíninými sady do Staré vodárny, centra znojemsk ých vodák ů. 
Prohlídku Staré vodárny spolu s p ředstavením její historie zakon číme 
projíž ďkou na pramicích pod p řehradou řeky Dyje. P řihlásit se m ůžete do 
2.6. 
STŘEDA 4.6. 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 
3.6. 
ÚTERÝ 24. 6. 8:45 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, JAK JI JEŠT Ě 
NEZNÁTEK – Z ČÍŽOVA NA LESNOU  – také jste se t ěšili na pokra čování 
cyklu vycházek s paní Svatavou Holubovou? Tentokrát  se spole čně 
vydáme z Čížova p řes letohrádek Lusthauz na Lesnou. P řihlásit se 
můžete do 23.6. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – KV ĚTEN: 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 16.5., 30.5. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – KV ĚTEN: 

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 12.5. 
 
 
 
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.  


