
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 2018 
 

3. prosince 
pondělí 

14:30-17:00 VÁNOČNÍ PAMĚŤOLAMY - Máte rádi 
vědomostní soutěže a kvízy? Přijďte si hravou formou 
procvičit paměť, oprášit své vědomosti a poměřit své síly 
s ostatními. Přihlásit se můžete do 30.11. 

4. prosince 
úterý 

8:00-17:00 ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
PROJEKTU "POZNÁVÁNÍ PŘÍRODY S BÍLOU HOLÍ V 
JMK" NA VELEHRADĚ – Zhodnotíme a zrekapitulujeme 
informace zážitky s předešlých výjezdů a podíváme se do 
baziliky Cyrila a Metoděje. Vstupné pro ZTP/P 40 Kč. 
Přihlásit se můžete do 28.11. 

5. prosince 
středa 

11:00-12:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Přijďte si s námi 
zarelaxovat a odpočinout si v příjemném prostředí solné 
jeskyně. Vstupné pro seniory ZTP a ZTP/P 50 Kč. Přihlásit 
se můžete do 4.12. 

6. prosince 
čtvrtek 

14:00-17:00 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 perníkové věnečky na vánoční stůl, naučíte se 
kuličky raffaello s mascarpone a na závěr si pochutnáme 
na perníkové pěně. Přihlásit se můžete do 5.12. 

11. prosince 
úterý 

8:00-17:00 – VÁNOČNÍ LADĚNÍ – Pojeďte s námi do Brna 
a nechte na sebe dýchnout vánoční atmosféru. Společně 
s klienty z ostatních středisek se odpoledne podíváme na 
starožitné i soudobé betlémy vyřezávané ze dřeva, 
vystříhané z papíru nebo vyrobené z mnoha dalších 
materiálů. Po obědě se vydáme porozhlédnout po 
vánočních trzích v Brně. Přihlásit se můžete do 6.12. 

13. prosince 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – POSLEDNÍ DVANÁCTÉ KOLO 
LIGY O ZLATOU KUŽELKU A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE – 
Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling Baru 
v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se můžete 
do 12.12. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE OD 19. 12. 2018 do 3.1 2019 BUDOU STŘEDISKA 



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 

 

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, 601 303 368 

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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