
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 – říjen/listopad 2014  
1. října 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 70 K č, průvodce platí 70 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 30.9. 

4. října 
sobota 

TYFLOBRNO  - SOUTĚŽ V PROSTOROVÉ ORIENTACI – 
jen pro p řihlášené. 

7. října 
úterý 

8:00 PROHLÍDKA STUDIA ČESKÉ TELEVIZE V BRNĚ – 
Zajímá Vás, jak vypadá zákulisí České televize? Kde se 
točí kvízy, zpravodajství a další oblíbené po řady? Máte 
možnost s námi nahlédnout do zákulisí studií České 
televize Brno. P řihlásit se m ůžete do 3.10. 

14. října 
úterý 

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 
exkurze a ochutnávky 60 K č za osobu. P řihlásit se 
můžete do 3.10.  

21. října  
úterý 

5:30  DEN NA KARLŠTEJN Ě – Navštivte s námi hrad, 
který byl vybudován Karlem IV. jako místo pro ulože ní 
královských poklad ů, sbírek svatých relikvií a říšských 
korunova čních klenot ů. Na cestu se vydáme spole čným 
autobusem z Brna, cena 500 K č, včetně dopravy a 
vstupného na Karlštejn. Více viz pozvánka. P řihlásit se 
můžete do 3.10. 

30. října 
čtvrtek 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 
29.10 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKA BUDOU   

VE DNECH 6.10., 9.10., 27.10. 
 A 28.10. UZAVŘENA. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LISTOPAD  
 
STŘEDA 5. 11. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě  – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 70 K č, průvodce platí 70 K č. Přihlásit se m ůžete do 
4.11. 
 
ÚTERÝ 11. 11. 14:30  SVATOMARTINSKÉ PE ČENÍ - Na sv. Martina 
kou řívá se prý z komína - z d ůvodu nejen pe čení hus, ale také slavných 
martinských rohlík ů, které bývaly kdysi tak vzácné, že se o nich 
panímámám ve snu zdávalo. A práv ě Martinské rohlíky si spole čně 
upečeme. Povíme si o dalších tradicích, které se na sva tého Martina 
držely a ochutnáme i mladé Svatomartinské víno. P řihlásit se m ůžete do 
10.11. 
 
STŘEDA 19.11. 9:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  TYFLOCENTRA VE 
ZNOJMĚ - pro ve řejnost a zájemce o služby. 
 
ČTVRTEK 25. 11. 15:00 TURNAJ V BOWLINGU ZNOJMO X BRN O – 
pojďte změřit síly s brn ěnskými kolegy. P řihlásit se m ůžete do 24.11. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ŘÍJEN:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 3.10., 17.10. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – ŘÍJEN:  

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 20.10. 
 
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.  


