
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 2014  
5. 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 4.11. 

11. listopadu  
úterý 

14:30  SVATOMARTINSKÉ PE ČENÍ - Na sv. Martina 
kou řívá se prý z komína - z d ůvodu nejen pe čení hus, ale 
také slavných martinských rohlík ů, které bývaly kdysi tak 
vzácné, že se o nich panímámám ve snu zdávalo. A pr ávě 
Martinské rohlíky si spole čně upečeme. Povíme si  
o dalších tradicích, které se na svatého Martina dr želi a 
ochutnáme i mladé Svatomartinské víno. P říspěvek na 
suroviny 30 K č. Přihlásit se m ůžete do 10.11. 

18. listopadu  
úterý 

14:30 POSEZENÍ S HARMONIKOU  – Škoda lásky, Když 
sem šel z Hradiš ťa, Jaké je to hezké… Jsou vám tyhle 
písni čky blízké? Taky byste si rádi zazpívali? P řidejte se 
k nám a p řijďte na odpolední setkání s harmoniká řkou 
paní Balíkovou, která bude p řipravená hrát a zpívat  
i podle vašich p řání. Posezení prob ěhne v prostorác h  
vinárny. P řihlásit se m ůžete do 14.11. 

19. listopadu  
středa 

9:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  TYFLOCENTRA VE 
ZNOJMĚ - pro ve řejnost a zájemce o služby. 

21. listopadu  
pátek 

8:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA  
V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě  v Městské Knihovn ě. 

25. listopadu  
čtvrtek 

13:00 TURNAJ V BOWLINGU ZNOJMO X BRNO – dlouho 
jsme se p řipravovali na velký souboj a kone čně je to 
tady!!! Po d ůkladném tréninku mezi sebou zm ěří síly dv ě 
družstva, klienti znojemského a brn ěnského TyfloCentra. 
Přihlaste se do 24. 11. a sta ňte se členem našeho týmu, 
počet míst je omezen.  

 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKA BUDOU   
VE DNECH 3.11., 4.11., 10.11. UZAVŘENA. 

 
 
 



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 PROSINEC  
 
ÚTERÝ 2. 12. 8:00  VÝSTAVA BRNO NA DVOU KOLECH A NÁ VŠTĚVA 
VÁNOČNÍCH TRHŮ V BRNĚ – v brn ěnském Technickém muzeu nám 
tentokrát p ředstaví unikátní expozici v ěnovanou historickým 
motocykl ům i historii závodního okruhu, který je neodmyslite lně spjat 
s městem Brnem. Po ob ědě si pak projdeme tradi ční váno ční trhy na 
náměstí Svobody. P řihlásit se m ůžete do 1.12. 
 
STŘEDA 3. 12. 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 
2.12. 

ÚTERÝ 9. 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 tradi ční váno ční štólu. P řihlásit se m ůžete do 
8.12. 

STŘEDA 16.12. 14:30 TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA - přijďte s námi strávit 
příjemný p ředváno ční čas a vytvo řit si adventní svícen, který ozdobí Váš 
štědrove černí st ůl. Tvo řit budeme z p řírodních materiál ů, které m ůžeme 
najít v lese, na zahrádce nebo v domácnosti. Svícen  doplníme 
vlastnoru čně vyrobenou sví čkou z plát ů včelího vosku. P řihlásit se 
můžete do 15.12. 
 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – LISTOPAD:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 7. 11., 21. 11. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – LISTOPAD:  

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 24.11. 
 
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 



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 

 

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 
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.  


