
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 2015  
2. prosince 

úterý 
8:00  VÝSTAVA BRNO NA DVOU KOLECH – v brn ěnském 
Technickém muzeu nám tentokrát p ředstaví unikátní 
expozici v ěnovanou historickým motocykl ům i historii 
závodního okruhu, který je neodmysliteln ě spjat 
s městem Brnem. P řihlásit se m ůžete do 1.12. 

3. prosince 
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 2.12. 

9. prosince  
úterý 

14:30 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 
vánoční štólu. P řihlásit se m ůžete do 8.12. 

16. prosince 
úterý 

14:30 TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNA - přijďte s námi strávit 
příjemný p ředváno ční čas a vytvo řit si adventní svícen, 
který ozdobí Váš št ědrove černí st ůl. Tvo řit budeme  
z přírodních 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. 
Přihlásit se m ůžete do 15.12. 

 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LEDEN  
 
STŘEDA 7. 1. 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 6.1. 

ÚTERÝ 13. 1. 14:30 POSEZENÍ V KAVÁRN Ě CORSO – pokra čujeme 
v objevování p říjemných míst ve Znojm ě. Tentokrát se setkáme v nov ě 
otev řené kavárn ě Corso, seznámíme vás s p řipravovanými akcemi a 
těšíme se i na vaše nápady. P řihlásit se m ůžete do 12.1.  

ÚTERÝ 27.1. 15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 26.1. 
 
 
 



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 

 

PRAVIDELNÁ VÝUKA ANGLICKÉHO A N ĚMECKÉHO JAZYKA  -  každé 
pond ělí a st ředu bude probíhat výuka anglického a n ěmeckého jazyka se 
zaměřením na konverzaci. Více viz pozvánka. Hlásit se m ůžete u Olgy 
Smetanové do 6. 1. 2015 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – PROSINEC:  

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 12.12. 
 
PLAVÁNÍ V HOTELU PRESTIGE – PROSINEC:  

Pondělí od 10:00 – 11:00 hod: 1. 12., 5. 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. 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.  


