
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – prosinec 2017 
 

5. prosince 
úterý 

 

14:30 VOŇAVÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ - První 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 upečeme a ozdobíme vánoční perníky, 
naučíte se nepečené kokosové kmeny a na závěr si 
pochutnáme na perníkovém tiramisu. Přihlásit se můžete 
do 4.12. 

6. prosince 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Přijďte si s námi zarelaxovat a 
odpočinout si v příjemném prostředí solné jeskyně. 
Vstupné pro seniory ZTP a ZTP/P 50 Kč, průvodce platí 
také 50 Kč. Přihlásit se můžete do 5.12. 

7. prosince 
čtvrtek 

 

5:20 NÁVŠTĚVA ŠKOLY JAROSLAVA JEŽKA SPOJENÁ 
S PROHLÍDKOU PŘEDVÁNOČNÍ PRAHY – Cílem naší 
cesty tentokrát bude návštěva nejstarší školy pro 
zrakově postižené. Škola se nachází v bezprostřední 
blízkosti Pražského Hradu a petřínských svahů. Dále se 
podíváme na soubor soch na úpatí Petřína od sochaře 
Olbrama Zoubka. Tam se z Petřína svezeme lanovkou. 
Návštěvu Prahy zakončíme procházkou historickým 
centrem města, kde se budou konat adventní trhy. 
Příjezd a odjezd z Prahy bude z ÚAN Florenc. Přihlásit se 
můžete do 4.12. 

11. prosince 
pondělí 

7:00 ADVENTNÍ VÝPRAVA DO KŘTIN – Zúčastněte se 
s námi posledního letošního výletu a vydejte se s námi 
do poutního kostela ve Křtinách a jeho okolí. Bude pro 
vás připravená i prohlídka kostnice a zvonohra. Můžete 
se těšit i na setkání s klienty brněnského TC. Přihlásit se 
můžete do 5.12. 

12. prosince 
úterý 

 

14:30 VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – Vánoce jsou za 
dveřmi a vy máte poslední možnost si společně s námi 
vyrobit krásnou vánoční dekoraci. Budeme vyrábět 
závěsné vánoční koule. Přihlásit se můžete do 11.12. 

14. prosince 
čtvrtek 

14:00 BOWLING – POSLEDNÍ KOLO A ZÁROVEŇ 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE LIGY O ZLATOU KUŽELKU –  
Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling Baru 



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 Příměticích. Nebude chybět ani hodnocení celoroční 
ligy, těšit se můžete na diplomy. Vstup i dráha zdarma. 
Přihlásit se můžete do 13.12. 

UPOZORŇUJEME, ŽE OD 20. 12. 2017 do 1.1 2018 BUDOU STŘEDISKA 
UZAVŘENA Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH 

 

 

Přejeme Vám šťastné Vánoce, hodně zdraví a 

spokojenosti do nového roku! 
 

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: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 774 715 107  

Ludmila Nováková, sociální pracovnice, 532 307 909 

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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