
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 – červenec/srpen 2014  
1. července 

úterý 
6:30 LESNICKOU STEZKOU OKOLO BUCHLOVA A 
NÁVŠTĚVA HRADU – Sáhnout si na divoké prase, 
muflona, jelena nebo lišku v životní 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 zvolím e 
jinou trasu, aby stoupání nebylo tak dlouhé a my js me 
stihli projít celou stezku. Výlet tentokrát spojíme   
i s návšt ěvou hradu Buchlov. Délka trasy cca 4,5 km. 
Přihlásit se m ůžete do 30.6. 

2. července 
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 1.7. 

8. července 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – Pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 7.7.  

9. 7. – 25. 7. TyfloCentrum v Moravském Krumlov ě uzavřeno z důvodu 
čerpání dovolené. 

10. července 
čtvrtek 

10:00 PÉTANQUE NA PLOVÁRN Ě - Letní po časí přímo 
vybízí k návšt ěvě znojemské plovárny Louka. Poj ďte  
s námi strávit den a spole čně si zahrát pétanque. 
Pétanque je francouzská spole čenská hra pro dv ě 1–3 
členná družstva. Cílem hry je umístit koule co nejbl íže k 
cíli, který tvo ří dřevěná kuli čka, tzv. prasátko. Vstup na 
plovárnu pro ZTP, ZTP/P zdarma. P řihlásit se m ůžete do 
9.7. 

15. července 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V CAFE MUZEUM – pokra čujeme 
v objevování p říjemných míst ve Znojm ě. Tentokrát se 
setkáme v Cafe Muzeum (u Jihomoravského muzea), 
seznámíme vás s p řipravovanými akcemi a t ěšíme se i na 
vaše nápady. P řihlásit se m ůžete do 14.7. 

22. července 
úterý 

8:45 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, JAK JI 
JEŠTĚ NEZNÁTE – PŘES VRANOVSKOU BRÁNU DO 
VRANOVA – Tentokrát se s paní Svatavou Holubovou 
vydáme p řes Vranovskou bránu do Vranova a místní část 
Benátky.  P řihlásit se m ůžete do 21.7. 

24. července 
čtvrtek 

10:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRN Ě - Hrajete si rádi? 
Pojďte si s námi zahrát spole čenské hry na Plovárnu  
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v Louce. Na řadu p řijdou nejen deskové hry - karty, 
šachy, člověče nezlob se a qvardo. Ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. P řihlásit se 
můžete do 23.7. 

29. července 
úterý 

6:45 LEDNICKO - VALTICKÝM AREÁLEM NA LODI  - 
Přidejte se k nám a prožijte romantickou plavbu 
zámeckým areálem a lužním lesem. Navštívíme Minaret  a 
Janův hrad. Prohlédneme si interiér a okolí obou staveb  a 
projdeme se zámeckou zahradou, která je unikátní 
zejména sbírkou cizokrajných d řevin. Podrobnosti viz 
pozvánka. P řihlásit se m ůžete do 7.7.  

31. 7. – 1. 8. TyfloCentrum v Moravském Krumlov ě uzavřeno z důvodu 
čerpání dovolené. 

5. srpna 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V CAFE MUZEUM – opět se setkáme 
v Cafe Muzeum (u Jihomoravského muzea), seznámíme 
vás s p řipravovanými akcemi a t ěšíme se i na vaše 
nápady. P řihlásit se m ůžete do 4.8. 

6. srpna 
středa 

6.8. 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 5.8. 

7. srpna 
čtvrtek 

7.8. 8:45 VÝLET DO MORAVSKÉHO KRUMLOVA  – 
navštivte s námi m ěsto Moravský Krumlov, projdeme se 
zámeckým parkem, podíváme se k místnímu rybníku a 
když bude hezké po časí navštívíme i nov ě vybudované 
koupališt ě. Vstupné na bazén pro ZTP, ZTP/P i doprovod 
30 Kč. Přihlásit se m ůžete do 6.8. 

11. 8. – 22. 8.  TyfloCentrum v Moravském Krumlov ě uzavřeno z důvodu 
čerpání dovolené. 

18. 8. – 22. 8. TyfloCentrum ve Znojm ě uzavřeno z důvodu čerpání 
dovolené. 

26. srpna 
úterý 

8:45 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, JAK JI 
JEŠTĚ NEZNÁTE – Z ČÍŽOVA DO LUKOVA  – Tentokrát se 
spole čně s paní Svatavou Holubovou vydáme po červené 
turistické trase do Lukova.  P řihlásit se m ůžete do 25.8. 

 
 
 

Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami vydáváme. 
Na začátku zá ří obdržíte nový program. 
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Pracovnice TyfloCentra ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě Vám 
přejí příjemné prožití letních prázdnin a dovolených. 

 
Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě v dob ě od 13 do 16 hod. 

Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě v dob ě od 13 do 16 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:  

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 13-16 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 13-16 hod.  


