
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 – duben/kv ěten 2015  
7. dubna 

úterý 
14:30 POMAZÁNKOVÉ DERBY ANEB NAT ŘEME JIM TO - 
zveme Vás na sout ěž o nejlepší domácí pomazánku.  
Přinést m ůžete jednu až dv ě pomazánky, které chcete 
zařadit do sout ěže. Před samotnou ochutnávkou si 
upečeme vlastní domácí rohlíky. T ěšit se m ůžete i na 
zajímavé ceny. P řihlásit se m ůžete do 3.4.  

8. dubna 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory ZTP a ZTP/P 70 K č, průvodce platí také 70 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 7.4. 

14. dubna 
úterý 

9:00 VYCHÁZKA DO NP PODYJÍ: Z POPIC NA DEV ĚT 
MLÝNŮ - na první jarní vycházce se projdeme popickým 
vřesovišt ěm, necháme se p řivábit žabím sk řehotáním  
k havranickým rybník ům a projdeme se až na vyhlídku 
Devět mlýn ů, která nabízí pohled na meandr řeky Dyje a 
vinici Šobes. Trasa je dlouhá p řibližn ě 6 km. P řihlásit se 
můžete do 13.4. 

21. dubna 
úterý 

14:30 PAMĚŤOLAMY -  Máte rádi v ědomostní sout ěže a 
kvízy? P řijďte si procvi čit hravou formou pam ěť, oprášit 
své vědomosti a pom ěřit síly s ostatními. P řihlásit se 
můžete do 20.4. 

24. dubna 
pátek 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – BALADA Z HADR Ů - 
Divadelní Studio p ři ZUŠ vás zve na legendární divadelní 
hru Ji řího Voskovce a Jana Wericha. Vstupné pro ZTP, 
ZTP/P i doprovod 80 K č, počet míst omezen . Přihlásit se 
můžete do 7. 4. M ěstské divadlo Znojmo.  

28. dubna 
úterý 

8:00 VULKÁNY – TEPNY ZEM Ě – navštivte s námi 
výstavu Moravského zemského muzea v ěnovanou 
vulkán ům – mohutným horám chrlících ohe ň a lávu, 
které p řitahovaly pozornost člověka od pradávna. Pro 
antického básníka byly sídlem boh ů, pro st ředověkého 
scholastika projevem pekelných sil a pro geologa ok em 
do nitra Zem ě. Přihlásit se m ůžete do 27.4. 

 

 

 

 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 515 919 770 | M: 774 715 100 | E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA KV ĚTEN 
 
ÚTERÝ 5. 5. 15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 4.5.  
 
STŘEDA 6. 5. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory 
ZTP a ZTP/P 70 Kč, průvodce platí také 70 K č. Přihlásit se m ůžete do 5.5. 
 
ÚTERÝ 12. 5. 14:30 POSEZENÍ V CAFE MILADA  – pokra čujeme 
v objevování p říjemných míst ve Znojm ě. Tentokrát se setkáme v kavárn ě 
Milada naproti autobusovému nádraží, seznámíme vás s připravovanými 
akcemi a t ěšíme se i na vaše nápady. P řihlásit se m ůžete do 11.5. 
 
PRAVIDELNÁ VÝUKA ANGLICKÉHO A N ĚMECKÉHO JAZYKA  -  každé 
pond ělí a st ředu probíhá výuka anglického a n ěmeckého jazyka se 
zaměřením na konverzaci. Jen pro p řihlášené. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – DUBEN:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 10. 4., 24. 4. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – DUBEN:  

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 13. 4. 
 
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 
Petra Šeneklová, pracovnice v sociálních službách, 774 715 090  
Ing. Olga Smetanová, pracovnice v sociálních službá ch, 774 715 091 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Znojmo 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 515 919 770 | M: 774 715 100 | E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

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., regionální 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.  


