
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 – prosinec/leden 2013 -2014  
3. prosince 

úterý 
15:00 VÁNOČNÍ TURNAJ V BOWLINGU  – pojďte si s námi 
zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. M ůžete se těšit na 
sladké ceny pro vít ěze. Přihlásit se m ůžete do 2.12. 

4. prosince 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. 
Přihlásit se m ůžete do 3.12. 

10. prosince 
úterý 

9:00 VÝLET DO BRNA - P ŘÍBĚH VÁNOČNÍHO STROMKU, 
NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍCH TRHŮ - čas váno ční klepe na 
dveře, proto s námi poj ďte nasát adventní atmosféru na 
brněnské trhy. Po teplém pun či navštívíme výstavu, která 
pojednává o historii váno čního stromku. Dozvíme se, jak 
zdobily strome ček naše babi čky, jaké používali váno ční 
dekorace nebo jaké dostávali dárky. Vstupné pro drž itele 
ZTP, ZTP/P je zdarma. P řihlásit se m ůžete do 9.12.  

17. prosince 
úterý 

10:00 VOŇAVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA – pojďte si s námi 
vyrobit perníkový váno ční strome ček, kterým si m ůžete 
ozdobit sv ůj slavnostní st ůl. K ob ědu si upe čeme 
Houbového kubu s česnekem a odpoledne si p řipijeme 
vánočním pun čem. Přihlásit se m ůžete do 16.12. 

 

Přejeme Vám š ťastné Vánoce, hodn ě zdraví a spokojenosti do Nového 
roku!  

UPOZORŇUJEME, že od 19.12.2013 do 1.1.2014 bude TyfloCentr um  
ve Znojm ě i Moravském Krumlov ě uzavřeno.  

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LEDEN  
 
ÚTERÝ 7.1. 14:30 ZA DLOUHÝCH ZIMNÍCH VEČERŮ - VÝSTAVA ZNOJMO  
- zimní po časí nás zahání do tepla našich domov ů, kde trávíme čas  
u po čítačů či sledováním televize. Avšak víte čím si sychravé ve čery 
krátili lidé na venkov ě v 19. a na po čátku 20. století? Poj ďte s námi 
objevit kouzlo zimních ve čerů našich babi ček a prababi ček. Výstava nám 
poskytne ucelený náhled na zapomenutelná řemesla, n ěkterá si m ůžeme 
i vyzkoušet. Vstupné pro ZTP, ZTP/P je 20K č. Přihlásit se m ůžete do 6.1. 
 
STŘEDA 8.1. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory a 
ZTP, ZTP/P 80 Kč. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete  
do 7.1. 



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 

 

 
ÚTERÝ 14.1. 14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI - seznámíme vás s akcemi, 
které pro vás p řipravujeme na zimu a t ěšíme se i na vaše nápady.  
Přihlásit se m ůžete do 13.1. 
 
Úterý 21.1. 15:00 BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 20.1. 
 

 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA –  PROSINEC:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 9.12. 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 6.12.                                                       
 
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:  

Bc. Kate řina Vlá čilová, sociální pracovnice – 774 715 107 
Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 
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., reg. 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.  


