
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 – kv ěten/červen 2015   
5. května 

úterý 
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 p řipravovanými akcemi a 
těšíme se i na vaše nápady. P řihlásit se m ůžete do 4.5.  

6. května 
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 5.5. 

12. května 
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 11.5. 

19. května 
úterý 

10:00 BRNO – ETIOPIE - PRAVĚKÉ OMO, HABEŠSKÉ 
KRÁSKY, ANEB KOLIK STOJÍ ŽENA  – V povodí řeky 
Omo v Jižní Etiopii žijí stále kmeny, které si udrž ují své 
původní tradice. Navzdory moderní dob ě jsou zde 
vesnice, kde jedinou p řipomínkou civilizace je PET 
lahev. Cestovatel David Švejnoha pro nás p řipravil 
besedu, na které se mimo jiné dozvíte  
i to, pro č nosí mursijské ženy ve spodním rtu talí řek. 
Odkud se berou samopaly, které jsou nedílnou sou částí 
mužské výbavy. Nebo kolik musí zaplatit muž za svou  
budoucí manželku. P řihlásit se m ůžete do 18.5. 

26. května 
úterý 

14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII – 
ČÍNSKÁ KUCHYNĚ – Co se oblíbenosti ve sv ětě týče, 
čínská kuchyn ě se může směle řadit po bok kuchyn ě 
francouzské či italské. Kung Pao zdomácn ělo tak řka 
všude a i u nás ho p řipravujeme skoro častěji než vep řo, 
knedlo, zelo. My si p ři poznávání čínské kuchyn ě 
připravíme jarní zeleninové závitky a čínské knedlí čky 
Guo Tie. P řihlásit se m ůžete do 1.6.  

 
 
 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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TMAVOMODRÝ FESTIVAL  
Ve dnech 15. – 16. 5. prob ěhne již 26. ro čník Tmavomodrého festivalu. 
Více informací v samostatné pozvánce. V pátek 15. 5 . bude st ředisko 
uzavřeno. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ČERVEN 
 
ÚTERÝ 2.6. 9:00 VÝLET DO TELČE SPOJENÝ S NÁVŠTĚVOU ZÁMKU -  
Když poprvé navštívíte Tel č, budete mít pocit, že jste se ocitli v pohádce. 
Že na náměstí místo ko čárů stojí zaparkovaná auta? Nevadí, atmosfé ře 
historického centra, to na kráse neubírá. Po stalet í se toho na tvá ři města 
změnilo jen málo, a tak i dnes m ůžeme obdivovat historické domy s 
barevnými štíty tak, jak je známe ze starých pohled nic.  A návšt ěva 
místního zámku nás p řenese v čase o několik století nazpátek – do dob, 
kdy se po renesan čním nám ěstí skute čně kočáry se šlechtou projížd ěly. 
Přihlásit se m ůžete do 1.6. 
 
STŘEDA 3. 6. 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 2.6. 
 
PRAVIDELNÁ VÝUKA ANGLICKÉHO A N ĚMECKÉHO JAZYKA  -  každé 
pond ělí a st ředu probíhat výuka anglického a n ěmeckého jazyka se 
zaměřením na konverzaci. Jen pro p řihlášené. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – KV ĚTEN: 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 22. 5., 29. 5. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – KV ĚTEN: 

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 4. 5. 
 
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 
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 
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.  


