
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 – červenec - srpen 2015   
3. 7. – 10.7. TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě 

uzavřeno z důvodu čerpání dovolené. 
14. července 

úterý 
15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 13.7. 

15. července 
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 14.7. 

21. července 
úterý 

6:00 LETNÍ NÁVŠTĚVA LUHAČOVIC – Navštivte s námi 
největší lázn ě na Morav ě, které za svou slávu vd ěčí šesti 
přírodním pramen ům, které zde pramení. Nejznám ější 
z nich je pramen Vincentky, který také navštívíme. 
Projdeme se po kolonád ě, napijeme se z Ottova pramene 
a budeme nasávat láze ňskou atmosféru. P řihlásit se 
můžete do 20.7.  

23. 7. – 24.7. 
 

TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě 
uzavřeno z důvodu školení zam ěstnanc ů. 

28. července 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V CAFE MILADA  – Opět se setkáme 
v kavárn ě Milada naproti autobusovému nádraží, 
seznámíme vás s p řipravovanými akcemi a t ěšíme se  
i na vaše nápady. P řihlásit se m ůžete do 27.7.  

30. 7. – 31. 7. TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě 
uzavřeno z důvodu čerpání dovolené. 

4. srpna 
úterý 

10:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRN Ě – Opět si procvi číme 
paměť a slovní zásobu na plovárn ě. Vstup pro ZTP  
a ZTP/P zdarma. P řihlásit se m ůžete do 3.8. 

6. 8.  – 7. 8. TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě 
uzavřeno z důvodu čerpání dovolené. 

11. srpna 
úterý 

9:00 KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA GRÁNICEMI 
S PRACOVNÍKY LESŮ MĚSTA ZNOJMA  - Lesopark  
v Gránickém údolí je často nazýván znojemský malý 
Grand Canyon. Jen málokdo by v ěřil, že ve st ředověku 
bylo toto místo kv ůli ost řelování z m ěstských hradeb a 
hradní pevnosti udržováno odlesn ěné. Pokud dnes do 
Gránic zavítáte, ocitnete se v p říjemném lesním 
prost ředí. Lesopark je protkán mnoha p ěšinami, které 
lemují lavi čky a velké neopracované kameny ukrývající 
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pod vrstvou lišejník ů jména p ěšin.  A práv ě tudy povede 
naše procházka, na které nám naši pr ůvodci ukážou 
faunu i flóru typickou pro lesy na znojemsku. P řihlásit se 
můžete do 10.8.  

12. srpna 
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 11.8. 

18. srpna 
úterý 

14:30 ŠTAVNATÁ MATEMATIKA  - Znáte smoothie hit 
letošního léta? P řijďte si namíchat super zdravé koktejly 
nebo je jenom ochutnat. Existuje mnoho druh ů např. 
zeleninové smoothie nebo koktejl pro rychlou energi i. 
Možná si i zazpíváme s mandolínou nebo s kytarou le tní 
písni čky. Přihlásit se m ůžete do 17.8. 

20. 8. – 21. 8. TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě 
uzavřeno z důvodu čerpání dovolené. 

25. srpna 
úterý 

 

8:45 VRANOVSKÉ PUTOVÁNÍ – OD ZÁMKU AŽ 
K PŘEHRADĚ - Znáte dob ře barokní perlu Jižní Moravy? 
Pokud ne, poj ďte s námi na výlet na zámek Vranov 
nad Dyjí ležící asi 110 km od Vídn ě.  Projdeme se po 
hrázi p řehrady, která je vysoká 60 m a v korun ě je 
dlouhá 292 m. V p řípadě hezkého po časí se  
i vykoupeme. P řihlásit se m ůžete do 24.8. 

 
PRAVIDELNÁ VÝUKA ANGLICKÉHO A N ĚMECKÉHO JAZYKA  -  každé 
pond ělí bude probíhat výuka anglického a n ěmeckého jazyka se 
zaměřením na konverzaci. Jen pro p řihlášené. 
 
Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě v dob ě od 13 do 16 hod. 

Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě v dob ě od 13 do 16 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:  
Ing. Olga Smetanová, sociální pracovnice 774 715 10 7 

 
Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 
Petra Šeneklová, pracovnice v sociálních službách, 774 715 090  
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 13-16 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 13-16 hod.  


