
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 – zá ří/říjen 2015  
8. září 
úterý 

14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII – 
ITALSKÁ KUCHYN Ě  - Italská kuchyn ě je zdravá, používá 
čerstvé suroviny a obvykle bývá jednoduchá na 
přípravu. Italové jsou vášniví milovníci jídla, umí m istrn ě 
upravovat zeleninu, ryby, sladkosti nebo t ěstoviny.  
A práv ě přípravě domácích t ěstovin a bazalkového pesta 
se budeme v ěnovat p ři našem setkání. P řihlásit se 
můžete do 7.9.  

9. září 
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 8.9. 

15. září 
úterý 

8:45 VALTICE - KOUZELNÉ BYLINKY ANEB KO ŘENÍ 
LÉČÍ TĚLO I DUŠI - Vydejte se s námi na výlet do 
Národního zem ědělského muzea ve Valticích. 
Navštívíme výstavu Kouzelné bylinky, expozicí vina řství 
a expozicí Život v Lednicko–valtickém areálu. Odpol edne 
se projdeme zámeckým parkem a zájemci mohou 
navštívit i zámek. P řihlásit se m ůžete do 14.9.  

21. září 
pond ělí 

14:00 MORAVSKÝ KRUMLOV CESTOVATELSKÁ 
BESEDA - MAROKO  - Zkušený pr ůvodce a cestovatel 
nás provede Marokem od poho ří Vysoký Atlas až po 
Saharu. Navštívíme královská m ěsta a opevn ěné kasby, 
setkáme se s exotickým islámským sv ětem i s kulturou 
původních Berber ů. Přihlásit se m ůžete do 18.9. M ěstská 
knihovna Moravský Krumlov 

22. září 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V CAFÉ 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 21.9. 

29. září 
úterý 

6:00 NÁVŠTĚVA LUHAČOVIC – Navštivte s námi nejv ětší 
lázně na Morav ě, které za svou slávu vd ěčí šesti 
přírodním pramen ům. Spole čně se projdeme se po 
kolonád ě, navštívíme nejznám ější pramen Vincentku, 
napijeme se z Ottova pramene a budeme nasávat 
lázeňskou atmosféru. P řihlásit se m ůžete do 25.9. 

 



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 ŘÍJEN 
 
ÚTERÝ 6. 10. 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 
5.10. 
STŘEDA 7. 10. 6:55 ZÁŽITKOVÝ KURZ ŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTA PRO 
NEVIDOMÉ ANEB NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM AUT NA MASARYKOV Ě 
OKRUHU - Účelem zážitkového kurzu je zprost ředkovat vám autentický 
vjem z jednoho úseku každodenní rutiny vidícího člověka, seznámit vás 
s činností pro vás jinak nep řístupnou. Cílem tohoto dne není jen zážitek 
z řízení automobilu, ale i uv ědom ění si každodenní reality možného 
střetu s projížd ějícím motorovým vozidlem a o vaši zkušenost ovládán í 
takového vozidla. Více informací viz pozvánka, po čet míst omezen. 
Přihlásit se m ůžete do 21.9.  

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:  
Ing. Olga Smetanová, pracovnice v sociálních službá ch, 774 715 107 
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 13-17 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.  


