
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 – únor/b řezen 2015  
3. února 

úterý 
14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII - 
KUCHYNĚ MAĎARSKA  – Cyklus besed v ěnovaných 
poznávání sv ětové gastronomie zahájíme v Ma ďarsku, 
které má svéráznou a charakteristickou kuchyni. 
Společně si p řipravíme kynutý „Lángos“ a další 
maďarské speciality. P řihlásit se m ůžete do 2.2. 

4. února 
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 3.2. 

10. února 
úterý 

14:30 PAMĚŤOLAMY -  Máte rádi v ědomostní sout ěže a 
kvízy? P řijďte si procvi čit hravou formou pam ěť, oprášit 
své vědomosti a pom ěřit síly s ostatními na první 
Paměťolamy, které budou od února pravideln ě probíhat 
ve st ředisku TyfloCentra. P řihlásit se m ůžete do 9.2. 

17. února 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 26.1. 

24. února 
úterý 

10:00 BRNO – ETIOPIE - PRAVĚKÉ OMO, HABEŠSKÉ 
KRÁSKY, ANEB KOLIK STOJÍ ŽENA  – V povodí řeky 
Omo v Jižní Etiopii žijí stále kmeny, které si udrž ují své 
původní tradice. Navzdory moderní dob ě jsou zde 
vesnice, kde jedinou p řipomínkou civilizace je PET 
lahev. Cestovatel David Švejnoha pro nás p řipravil 
besedu, na které se mimo jiné dozvíte  
i to, pro č nosí mursijské ženy ve spodním rtu talí řek. 
Odkud se berou samopaly, které jsou nedílnou sou částí 
mužské výbavy. Nebo kolik musí zaplatit muž za svou  
budoucí manželku. P řihlásit se m ůžete do 20.2. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA B ŘEZEN 
 
ÚTERÝ 3. 3. 14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII - KUCHYNĚ 
FRANCIE – Další zastávkou p ři poznávání chutí sv ěta bude Francie. 
Francouzská kuchyn ě se vyvíjela po staletí a je jednou 
z nejuznávan ějších gastronomií po celém sv ětě. Připravíme si typický 
francouzský slaný kolá č zvaný „quiche“ (kiš) a také oblíbený 
francouzský dezert jable čný croissant s vanilkovou omá čkou. P řihlásit 
se můžete do 2.3. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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STŘEDA 4. 3. 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 3.3. 
 
ÚTERÝ 10.3. 8:00 EXKURZE DO ČESKÉHO ROZHLASU BRNO  -  Chcete 
vid ět místo, odkud vysílá Vaše oblíbená stanice? Zajímá  vás, jak funguje 
studio, kde se p řipravuje vysílání? Prošli byste se rádi po chodbách , na 
kterých se dlouhá léta tvo ří historie rozhlasového vysílání? Poj ďte 
s námi na exkurzi do Českého rozhlasu Brno. P řihlásit se m ůžete  
do 4.3.,po čet míst je omezen. 
 

ÚTERÝ 24. 3. 14:30 POSEZENÍ V CAFE MILADA  – pokra čujeme 
v objevování p říjemných míst ve Znojm ě. Tentokrát se setkáme v kavárn ě 
Milada naproti autobusovému nádraží, seznámíme vás s připravovanými 
akcemi a t ěšíme se i na vaše nápady. P řihlásit se m ůžete do 23.3. 
 
 
PRAVIDELNÁ VÝUKA ANGLICKÉHO A N ĚMECKÉHO JAZYKA  -  každé 
pond ělí a st ředu probíhat výuka anglického a n ěmeckého jazyka se 
zaměřením na konverzaci. Jen pro p řihlášené. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ÚNOR:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 13. 2., 27. 2. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – ÚNOR:  

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 2.2. 
 
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.  


