
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 2016  
2. února 

úterý  
14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA  – výroba reminiscen čních 
krabi ček zdobená malováním pomocí p ěny na holení. 
Více informací v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 1. 2. 

3. 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 2.2.  

8. února 
pond ělí 

14:30 POSEZENÍ V CAFE PANORAMA  (bilan ční 
a motiva ční sch ůzka) – v p říjemném prost ředí 
vyhodnotíme lednové aktivity a spole čně připravíme 
program na nadcházející jarní m ěsíce. Přihlásit se 
můžete do 5. 2. 

9. února 
úterý 

14:30 VOŇAVÁ VALENTÝNSKÁ DÍLNA  – pečeme 
s láskou, pe čeme pro lásku. Více informací v pozvánce. 
Přihlásit se m ůžete do 8. 2. 

16. února 
úterý  

9:30 NA NÁVŠTĚVĚ U KNĚŽNY MIROSLAVY – pojeďte 
s námi poznat kouzlo vina řské obce Miroslav.  Objevíme 
spolu nejenom tajemnou kn ěžnu Miroslavu a její zámek, 
ale i p řilehlý židovský h řbitov. Více informací 
v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 15. 2. 

 23. února 
úterý 

15:00 BOWLING (CELORO ČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŽELKU)  – pojďte si s námi zahrát bowling, vstup 
i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 22. 2. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA B ŘEZEN 
 
ÚTERÝ 1. 3. 14:30 POSEZENÍ V CAFÉ MILADA (BILAN ČNÍ A MOTIVAČNÍ 
SCHŮZKA)  - Přihlásit se m ůžete do 29.2. 

 
STŘEDA 2. 3. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÁ JESKYN Ě - vstupné pro seniory 
ZTP a ZTP/P 70 Kč, průvodce platí také 70 K č. Přihlásit se m ůžete do 1.3. 
 
ÚTERÝ 29. 3. V 15:00 BOWLING – LIGA O ZLATOU KUŽELK U – pojďte si 
s námi zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 25.3. 
 



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 

 

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.  


