
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 – zá ří/říjen 2014 
3. září 
středa 

10:00 – 17:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJM Ě 
– Přijďte se podívat na Horní nám ěstí a poznejte 
poskytovatele r ůzných sociálních služeb na Znojemsku. 
Od 15:45 koncert Kamily Nývltové. 

9. září 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – Pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 8.9.  

10. září 
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 9.9. 

16. září 
úterý 

14:30 BESEDA O BYLINKÁCH A LIDOVÉM LÉ ČITELSTVÍ 
– Chcete se dozv ědět něco více o bylinkách používaných 
v lidovém lé čitelství či se s námi pod ělit o vlastní 
zkušenosti? P řijďte na úterní besedu v ěnovanou 
bylinkám. Dozvíte se o lé čebných ú čincích bylin, které 
rostou všude kolem nás a my už ani nevíme, jaké pok lady 
v nich d římají. P řihlásit se m ůžete do 15.9.  

19. září  
pátek 

6:45 PRAHA ANEB VZH ŮRU DO SENÁTU – 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA SENÁTU - osobn ě nás 
provede a besedu si pro nás p řipraví PhDr. Milan Pešák, 
který je mmj. také dlouholetým spolupracovníkem 
brněnského TyfloCentra. B ěhem dne navštívíme také 
Pražský hrad, projdeme se po Karlov ě most ě a 
občerstvíme se v restauraci dle spole čného výb ěru. 
Přihlášky do 12.9. 

23. září 
úterý 

7:30 BRNO - VĚZNICE KUŘIM A SYSTÉM VĚZEŇSTVÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE - „Vypadal, že neumí ani do t ří 
napočítat, a p řesto m ěl na sv ědomí podvody za n ěkolik 
milion ů.“ Podobné p říběhy a mnoho dalších zazní na 
úterní besed ě, která prob ěhne v Brn ěnském TyfloCentru 
na Chaloupkov ě 3. Navštíví nás tým pracovník ů z věznice 
Kuřim, kte ří denně pracují s odsouzenými. Poví nám  
o své náplni práce a budou se snažit zodpov ědět všechny 
Vaše dotazy. Pokud se chcete dozv ědět více o tom, jak to 
ve věznici chodí, p řihlaste se pracovnicím znojemského 
TyfloCentra. P řihlásit se m ůžete do 22.9.  

29. září 
pond ělí 

14:00 MORAVSKÝ KRUMLOV - LITVA KRAJ JANTARU A  
DŘEVĚNÝCH KŘÍŽŮ - Jana Puchegger Chadalíková 
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pobývala v  Litv ě před 20 lety, kdy se bou řlivě 
oddělovala od SSSR. Nedávno navštívila tuto 
romantickou zemi Pobaltí op ět, aby poznávala její 
historické památky, malebnou krajinu ledovcových 
jezer, mok řadů, písečných dun a vesni ček s půvabnou 
lidovou architekturou. P řihlásit se m ůžete do 26.9. 
Městská knihovna Moravský Krumlov.  

30. září 
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 29.9. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ŘÍJEN 
 
STŘEDA 1. 10. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory 
a ZTP, ZTP/P 70 Kč, průvodce platí 70 K č. Přihlásit se m ůžete do 30.9. 
 
SOBOTA 4. 10. TYFLOBRNO  - SOUT ĚŽ V PROSTOROVÉ ORIENTACI 
 
ÚTERÝ 7. 10. 8:00 PROHLÍDKA STUDIA ČESKÉ TELEVIZE V BRNĚ – 
Zajímá Vás, jak vypadá zákulisí České televize? Kde se to čí kvízy, 
zpravodajství a další oblíbené po řady. Máte možnost si s námi 
nahlédnout do zákulisí studií České televize Brno. P řihlásit se m ůžete do 
3.10. 
 
ÚTERÝ 14. 10. 10:00 EXKURZE ZA OROSENÝM DRAKEM I 
S OCHUTNÁVKOU -  Taky si ob čas řeknete, že jdete na „jedno“ a sedíte u 
oblíbeného moku celý ve čer? Poj ďte s námi na exkurzi do 
Starobrn ěnského pivovaru. Cena exkurzi a ochutnávku 60 K č za osobu. 
Přihlásit se m ůžete do 3.10. 

 
ÚTERÝ 21. 10. DEN NA KARLŠTEJN Ě -  informace v samostatné 
pozvánce. 
 
Čtvrtek 30. 10. 15:00 BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 29.10 
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PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ZÁ ŘÍ: 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 5.9, 19.9. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – ZÁ ŘÍ: 

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 8.9. 
 
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:  

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.  


