
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 – červen/červenec 2015   
2. června 

úterý 
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 nám ěstí místo ko čárů 
stojí zaparkovaná auta? Nevadí, atmosfé ře historického 
centra, to na kráse neubírá. Po staletí se toho na tváři 
města změnilo jen málo, a tak i dnes m ůžeme obdivovat 
historické domy s barevnými štíty tak, jak je známe  ze 
starých pohlednic.  A návšt ěva místního zámku nás 
přenese v čase o několik století nazpátek – do dob, kdy 
se po renesan čním nám ěstí skute čně kočáry se šlechtou 
projížd ěly. Vstup Pro ZTP/P a doprovod zdarma. P řihlásit 
se můžete do 1.6.  

3. června 
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 5.6. 

9. června 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 8.6.  

16. června 
úterý 

10:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRN Ě - Hrajete si rádi? 
Pojďte si s námi zahrát spole čenské hry na Plovárnu  
v Louce. Na řadu p řijdou nejen deskové hry- karty, 
šachy a člověče nezlob se. Ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. P řihlásit se 
můžete do 15.6. 

19. června 
pátek 

19:00 BENEFIČNÍ KONCERT „POTM Ě“  – pojďte se 
zaposlouchat do hudby nevidomého hudebníka Mária 
Biháriho. Výt ěžek z akce bude v ěnován znojemskému 
TyfloCentru, které pomáhá a podporuje zrakov ě 
postižené. Vstupné Pro ZTP a ZTP/P 150 K č, doprovod 
250 Kč. Přihlásit se m ůžete do 18.6. 

23. června 
úterý 

9:00 PODYJÍ VŠEMI SMYSLY  - Pojďte si s námi 
"vychutnat" p řírodu Národního parku Podyjí. Na první 
letní vycházce budete skute čně moci ochutnat jedlé 
rostliny, které se skrývají v okolní p řírod ě a my o nich 
ani nevíme. V okolí Šobesu nás provede zkušený 
pracovník Správy NP Podyjí Martin Škorpík. Trasa bu de 
dlouhá p řibližn ě 6 km. Přihlásit se m ůžete do 22.6.  



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 

 

26. června 
pátek 

8:30 NÁVŠTĚVA HISTORICKÉHO CENTRA VÍDNĚ A 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HAUS DER MUSIK  – 
přidejte se k nám na výlet do Vídn ě – města hudby. Čeká 
nás prohlídka historického centra v ěnovaná d ějinám 
města i nejvýznamn ějším památkám. Pak se vydáme na 
hudební cestu do jedine čného muzea tón ů a zvuků Haus 
der Musik. Tady m ůžeme pozorovat velké skladatele 
minulosti p ři komponování, potkáme se s nejlepšími 
hudebníky sou časnosti a s po čítačovou hudbou 
nahlédneme do hudební budoucnosti. Cena 350 K č + 
vstup do Haus der Musik (5 euro), v četně zpáteční 
jízdenky a služeb pr ůvodce. P řihlásit se m ůžete do 19.6. 

30. června 
úterý 

10:00 NÁVŠTĚVA VÝSTAVY TRADIČNÍ STRAVA NA 
ZNOJEMSKU A V DOLNORAKOUSKÉM P ŘÍHRANIČÍ -  
Pojďte s námi do Jihomoravského muzea ve Znojm ě, na 
výstavu v ěnovanou tradi čním pokrm ům, které 
venkovské hospody ňky ze Znojemska b ěžně 
připravovaly až do 1. sv ětové války. P řihlásit se m ůžete 
29.6.  

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ČERVENEC 
 
ÚTERÝ 14.7. 15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 13.7. 
STŘEDA 15. 7. 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 
14.7. 
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 – ČERVEN: 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 12. 6., 26. 6. 
 
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.  


