
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 2019 
 

3. prosince 
úterý 

14:30-17:00 DESKOHRANÍ - Přijďte si s námi ve středisku 
zahrát pár deskových her. Nebude chybět Tik Tak Bum, 
hádanky a doplňovačky. Přihlásit se můžete do 2. 12. 

4. 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 3. 12. 

5. prosince 
čtvrtek 

14:30-17:00 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V 
KAVARNĚ VALA U NÁDRAŽÍ - Přijďte se seznámit s tím, 
co pro vás připravujeme na další měsíce. Můžete se 
podělit o své připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké 
aktivity by se vám líbily zařadit do programu. Přihlásit se 
můžete do 4. 12.   

10. prosince 
úterý 

8:00-17:00 VÁNOČNÍ LADĚNÍ A KOMENTOVANÁ 
VÝSTAVA LOUTEK – Pojeďte s námi do Brna a nechte na 
sebe dýchnout vánoční atmosféru. Společně se 
dopoledne podíváme na komentovanou výstavu loutek, 
dřevěných soch a plastik výtvarníka Františka Vítka. Po 
obědě se vydáme porozhlédnout po vánočních trzích 
v Brně. Přihlásit se můžete do 9. 12. 

12. prosince 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – JEDENÁCTÉ KOLO LIGY 
O ZLATOU KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling 
v Bowling Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. 
Přihlásit se můžete do 11. 12. 

17. prosince 
úterý 

10:00-16:00 TVŮRČÍ A VOŇAVÉ VÁNOCE V 
TYFLOCENTRU - Dopoledne si připravíme vánoční 
občerstvení a upečeme tradiční linecké košíky, polévku 
štědračku, a vídeňský bramborový salát. Odpoledne si 
společně s námi vyrobíte krásnou vánoční dekorace v 
různých tvarech a barvách. Přihlásit se můžete do 16. 12. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE OD 19. 12. 2019 do 3.1 2020 BUDOU STŘEDISKA 

UZAVŘENA Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÝCH 
 

 



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, 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: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

Jitka Petrová, sociální pracovnice, 774 715 107  

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 

mailto:znojmo@tyflocentrumbrno.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/znojmo
mailto:m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov

