
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 – říjen/listopad 2015   
6. října 
úterý 

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 5.10.  

7. října 
středa 

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 st řetu s projížd ějícím 
motorovým vozidlem a o vaši zkušenost ovládání 
takového vozidla. Jen pro p řihlášené. 

13. října 
úterý 

8:45 PODZIMNÍ BARVY LEDNICE - Podnikn ěte s  klienty 
dalších st ředisek  TyfloCentra  podzimní výpravu do 
Lednice. Navštívíme Minaret, Jan ův hrad, svezeme se 
lodí i ko ňským povozem. P říspěvek účastník ů je 100 Kč 
za osobu. Více informací v  samostatné pozvánce. 
Přihlásit se m ůžete do 12.10.  

20. října 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 19.10. 

27. října 
úterý 

9:45 POVÍDÁNÍ O LESE V MĚSTSKÉM LESÍKU  – další 
setkání s paní Gabrhelovou a jejími kolegy z M ěstských 
lesů Znojmo. Tentokrát se sejdeme v M ěstském lesíku u 
nové nemocnice. Lesníci pro nás p řipraví ukázku 
typických rostlin a strom ů, se kterými se v místních  
lesích setkáváme, t ěšit se m ůžete i na myslivecké 
troubení a v neposlední řadě i na ukázky paroží a otisk ů 
kopýtek lesní zv ěře. Vše si s amozřejmě můžete i osahat.  
Beseda v lese bude nenáro čná na pohyb, proto je 
vhodná i pro ty z vás, kte ří si na delší vycházky 
netroufáte. P řihlásit se m ůžete do 26.10. 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE VE DNECH 7. A 28.10. 
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENO. 



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 LISTOPAD  
 
STŘEDA  4. 11. 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 3.11. 
 
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:  
Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 
Bc. Pavlína Svobodová, sociální pracovnice, 774 715  107 
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.  


