
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 – červen/červenec 2014  
3. června 

úterý 
14:00 STARÁ VODÁRNA  - na své si p řijdou všichni ti, 
které zajímá historie vodáctví na Znojemsku a kte ří cht ějí 
zažít romantickou vyjíž ďku na jedné z nejkrásn ějších řek 
Jižní Moravy. Pokud i ve Vás d římá romantická duše, 
pojďte s námi na krátkou vycházku Karolíninými sady do 
Staré vodárny, centra znojemských vodák ů. Prohlídku 
Staré vodárny spolu s p ředstavením její historie 
zakončíme projíž ďkou na pramicích pod p řehradou řeky 
Dyje. Přihlásit se m ůžete do 2.6. 

4. června 
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 3.6. 

10. června 
úterý 

14:30 BESEDA - KROJ JAKO SOU ČÁST LIDOVÉ 
TRADICE – ve spolupráci s kolegyní Martinou 
Ludvíkovou a naší klientkou Vlastou Obrátilovou jsm e 
pro vás p řipravili zajímavé povídání o historii lidových 
kroj ů a tradicích s nimi spojených. K dispozici budou  
i ukázky kroj ů, které si m ůžete detailn ě prohlédnout a 
zájemci i vyzkoušet. P řihlásit se m ůžete do 9.6.  

17. června 
úterý 

8:00 BRNO - NÁVŠTĚVA ZOO A PLAVBA PARNÍKEM PO 
BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – navštivte s námi krásnou 
brněnskou zoologickou zahradu, navštívíme zdejší slavné  
lední medv ědy a pokocháme se i dalšími zví řaty. 
Odpoledne nás pak čeká hodinová plavba parníkem po 
brněnské p řehradě a na cestu nám bude hrát cimbálová 
muzika. Vstup do ZOO i plavba parníkem jsou zdarma.  
Přihlásit se m ůžete do 13.6. 

21. června 
sobota 

5:20 POLETÍME S TYFLOCENTREM – návšt ěva leteckého 
dne pro handicapované. Jen pro p řihlášené. 

24. června 
úterý 

8:45 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, JAK JI 
JEŠTĚ NEZNÁTE – Z ČÍŽOVA NA LESNOU  - také vám 
chyb ěli vycházky s paní Svatavou Holubovou? Tak to tu 
máme něco pro vás. Tentokrát se vydáme z Čížova p řes 
Větrník k letohrádku Lusthauz a odtud do Lesné.  
Turistická procházka bude tradi čně dopln ěná povídáním 
paní Svatavy o p řírodě národního parku Podyjí. P řihlásit 
se můžete do 23.6. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ČERVENEC 
 
ÚTERÝ 1.7. 9:00 LESNICKOU STEZKOU OKOLO BUCHLOVA – Sáhnout 
si na divoké prase, muflona, jelena nebo lišku v ži votní velikosti? Ano, to 
vše je možné. Vydejte se s námi podruhé na výlet do  Buchlovských hor 
po nové nau čné stezce s pr ůvodkyní lesní inženýrkou Alenou 
Prýmkovou. Tentokrát zvolíme jinou trasu, aby stoup ání nebylo tak 
dlouhé a my jsme stihli projít celou stezku. Délka trasy cca 4,5 km. 
Přihlásit se m ůžete do 30.6. 
 
STŘEDA 2.7. 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 
1.7. 
 
ÚTERÝ 8.7. 15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 7.7. 
 
ÚTERÝ 29. 7. 8:45 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, JAK JI JEŠT Ě 
NEZNÁTE – PŘES VRANOVSKOU BRÁNU DO VRANOVA  – Tentokrát se 
spole čně vydáme p řes Vranovskou bránu do Vranova a místní část 
Benátky.  P řihlásit se m ůžete do 28.7. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ČERVEN: 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 6.6., 20.6. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – ČERVEN: 

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 9.6. 
 
 
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:  
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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.  


