
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 – listopad/prosinec 2015  
3. listopadu 

úterý 
7:55 LEGIOVLAK, ANEB POJ ĎTE S NÁMI DO 
MINULOSTI -  nenechte si ujít unikátní a jedine čnou 
možnost  poznat  život československých legioná řů  
v dob ě, kdy ovládli Sibi ř. Seznámíte se s replikami 
legioná řských vagon ů z let 1918-1920. Legiovlak se 
skládá z celkem 11 zrekonstruovaných vagon ů -   vůz 
polní pošty, teplušky,  zdravotního, ková řského, 
ubytovacího, krej čovského, prodejního, štábního, 
obrn ěného a dvou voz ů plošinových.  V každém  
z vagon ů je nainstalována výstava panel ů  
a trojrozm ěrných p ředmětů. Exponáty, v četně zbraní, je 
možné si osahat. Vstupné pro všechny zdarma. P řihlásit 
se můžete do 2.11.   

4. listopadu 
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 3.11.   

6. listopadu 8:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě - den otev řených dv ěří se 
uskute ční v prostorách m ěstské knihovny, více viz 
pozvánka. P řihlásit se m ůžete do 5.11.   

10. listopadu  
úterý 

14:30 BESEDA - NOVINKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI 
V ROCE 2016 – Jak to dál bude s p říspěvkem na 
mobilitu, budou se zvedat výše d ůchodu? Pokud vás 
tato problematika zajímá a chcete se dozv ědět  
i o dalších novinkách v systému dávek a p říspěvků pro 
zdravotn ě postižené, nenechte si ujít tuto besedu. Na 
vaše otázky bude odpovídat poradkyn ě NRZP Mgr. 
Eliška Škrancová. P řihlásit se m ůžete do 9.11. 

19. listopadu  
čtvrtek 

14:30 CESTOVATELSKÁ BESEDA - MAROKO -  Zkušený 
průvodce 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 
světem i s kulturou p ůvodních Berber ů. Přihlásit se 
můžete do 18.11.  

20. listopadu  
pátek 

17:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA – p řijďte si protáhnout 
tělo do plaveckého bazánu, k dispozici je i sauna. 
Přihlásit se m ůžete d 19.11. 



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 

 

24. listopad 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 23.11. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA PROSINEC 

 
ÚTERÝ 8. 12. 14:00 VÁNOČNÍ VOŇAVÁ DÍLNA - oprášit dobré váno ční 
recepty je v t ěchto dnech p římo žádoucí. Vanilkové šílenství je tady. My 
si tentokrát p řipravíme miniváno čky. Přihlásit se m ůžete do 7.12. 
 
STŘEDA  9. 12. 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 8.12. 
 
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  
Ing. Jana B řezinová, administrativní pracovnice, 532 307 909 
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.  


