
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 – leden/únor 2016  
8. ledna 

pátek 
17:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA – p řijďte si protáhnout 
tělo do plaveckého bazénu, k dispozici je i sauna. 
Přihlásit se m ůžete do 7. 1.  

12. ledna 
úterý 

7:55 ZEMĚ NA OBZORU – OBJEVUJEME AMERIKU – 
pojeďte s námi  prozkoumat interaktivní výstavu 
o kultu ře zaniklých p ředkolumbovských civilizací 
Mezoameriky a Jižní Ameriky. V rámci výstavy jsou 
vystaveny r ůzné předměty, které je možné osahat 
(včetně popisk ů v Braillov ě písmu). Za výstavou se 
vypravíme do Brna, vstupné pro ZTP a ZTP/P 
s průvodcem je zdarma. P řihlásit se m ůžete do 11. 1. 

13. ledna 
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 12.1.  

19. ledna 
úterý 

14:30 ÚVOD DO REMINISCENČNÍ TERAPIE – přijďte si 
s námi zavzpomínat na staré dobré časy, poprvé na téma 
„Vánoce a váno ční svátky“. Akce se koná v klubovn ě 
TyfloCentra. P řihlásit se m ůžete do 18. 1. 

22. ledna 
pátek 

17:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA – p řijďte si protáhnout 
tělo do plaveckého bazénu, k dispozici je i sauna. 
Přihlásit se m ůžete do 21. 1. 

26. ledna 
úterý 

15:00 BOWLING (ZAHÁJENÍ CELORO ČNÍ LIGY 
O ZLATOU KUŽELKU) – poj ďte si s námi zahrát bowling, 
vstup i dráha zdarma. P řihlásit se m ůžete do 25. 1. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ÚNOR 

 
STŘEDA 3. 2. 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 2.2. 
 
ÚTERÝ 23. 2. 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 22.2. 
 
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. 



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 

 

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.  


