
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Znojmo, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Program aktivit – prosinec 2016 
 

1. prosince 
čtvrtek 
14:30 

14:30 VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – Pojďte s námi 
procvičit své ruce a fantazii, společně vytvoříme vánoční 
hvězdy k zavěšení do oken a třpytivé svícny na čajové 
svíčky. Přihlásit se můžete do 30. 11. 

6. prosince 
úterý 
14:30 

14:30 VOŇAVÉ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ – Druhá adventní 
neděle už je za námi a Vánoce se pomalu blíží. Proto 
jsme pro vás připravili několik nových receptů, které 
můžete zařadit do svého vánočního repertoáru.  
Tentokrát si připravíme vánoční máslové sušenky, 
medovníkové kuličky a tvarohové kokosky. Těšit se 
můžete i na povídání o tom, jak se vánoce slaví v Číně v 
Polsku nebo v Argentině. Přihlásit se můžete do 5. 12. 

7. prosince 
středa 
11:00 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 

ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 

můžete do 6. 12. 

13. prosince 
úterý 
7:00 

7:00 VÝLET DO OLOMOUCE A NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍ 
FLORY OLOMOUC – Připravili jsme pro vás adventní 
výlet do Olomouce, dopoledne navštívíme výstaviště 
Flory Olomouc. Palmový skleník byl postaven v letech 
1927 – 1930 a je nejstarším ze sbírkových skleníků 
olomouckého výstaviště. Na ploše 1500 metrů 
čtverečných zde rostou kromě jiné exotické květeny 
desítky druhů palem, z nichž mnohé jsou starší sta let. 
Odpoledne pak povedou naše kroky do Arcidiecézního 
muzea a jeho haptickou část. Cena Pro ZTP/P a ZTP - 35 
Kč, doprovod zdarma. Přihlásit se můžete do 12.12. 

15. prosince 
čtvrtek 
14:00 

14:00 BOWLING - POSLEDNÍ KOLO A ZÁROVEŇ 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE LIGY O ZLATOU KUŽELKU – Pojďte 
si s námi zahrát bowling v Bowling Baru v Příměticích, 
vstup i dráha zdarma. Přihlásit se můžete do 14. 12. 

22. prosince 
čtvrtek 
10:00 

 

10:00 VÁNOČNÍ FILMOVÝ KLUB - znáte dobře české 
vánoční filmy a pohádky? Připravili jsme pro vás několik 
ukázek z filmů a doplňující otázky, při kterých si 
procvičíte i svou paměť. Přihlásit se můžete do 21.12. 

 



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 

 

Přejeme Vám šťastné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti do nového 

roku! 

UPOZORŇUJEME, že od 23.12.2016 do 1.1.2017 bude TyfloCentrum ve 

Znojmě i Moravském Krumlově uzavřeno. 

 

Každou všední středu můžete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 17 hod. 

Každé všední pondělí můžete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Znojmo: 

Bc. Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 774 715 107 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109, 774 715 107 

Petra Šeneklová, pracovnice v sociálních službách, 774 715 090  

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo 

Masarykovo náměstí 19, 669 02 Znojmo  

e-mail: znojmo@tyflocentrumbrno.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/znojmo 

 

Moravský Krumlov: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Moravský Krumlov, 

Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov 

e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov 
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