
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Kalendář akcí a služeb – duben 2016  
 

4. dubna 
pondělí 
11:00 

11:00 PŘEDNÁŠKA „KDOPAK BY SE RAKA BÁL“ – 
Přednáška studentů lékařské fakulty Masarykovy 
univerzity, která si klade za cíl zvýšit povědomí 
o různých typech nádorového onemocnění a především 
bude zaměřena na prevenci rakoviny. Přednáška bude 
doplněna o haptické modely a vypravíme se za ní do 
brněnského TyfloCentra. Sraz v 11 hodin u pošty na 
autobusovém nádraží ve Znojmě. Vstup zdarma! Více 
informací v pozvánce. Přihlásit se můžete do 1. 4. 

5. dubna 
úterý 
14:30 

14:30 VÝSTAVA „ZPÁTKY DO POHÁDKY“ A „MINCE 
ZEMÍ KORUNY ČESKÉ“ – Pojďte s námi shlédnout cca 
60 kostýmů, rekvizit a kulis ze 14 nejznámějších 
pohádek z Československé a následně z České televize, 
např. Lotrando a Zubejda, Zlatovláska, Plaváček, Kouzla 
králů. A v pohádkové náladě se vypravíme na výstavu 
„Mince zemí Koruny české“, kde si osvěžíme historii 
mincí a hapticky vše prozkoumáme. Sraz ve 14:15 
u Domu umění (Masarykovo náměstí 11, Znojmo). Více 
informací v pozvánce. Přihlásit se můžete do 4.4. 

6. dubna 
středa 
11:00 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ – Vstupné pro 
seniory ZTP a ZTP/P 70 Kč, průvodce platí také 70 Kč. 
Přihlásit se můžete do 5.4. 

7. dubna 
čtvrtek 

9:30 

9:30 LITERÁRNÍ OKÉNKO „KAREL JAROMÍR ERBEN“ – 
Přijďte si s námi popovídat a pomocí úryvků z knih 
a filmových ukázek osvěžit nejznámější literární díla 
Karla Jaromíra Erbena. Přihlásit se můžete do 6. 4. 

11. dubna 
pondělí 

9:30 

9:30 REMINISCENČNÍ TERAPIE – Přijďte si s námi 
zavzpomínat na staré dobré časy, tentokrát na téma 
„Velikonoce“. Pokud vlastníte staré historické předměty, 
které se váží k Velikonocům, vezměte je s sebou. 
Přihlásit se můžete do 8. 4. 

12. dubna 
úterý 
14:30 

14:30 PAMĚŤOLAMY - Máte rádi vědomostní soutěže 
a kvízy? Přijďte si hravou formou procvičit paměť, 
oprášit své vědomosti a poměřit síly s ostatními. 
Paměťolamy budou na téma „Máme rádi Česko II.“. 
Přihlásit se můžete do 11.4. 



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 

 

18. dubna 
pondělí 

9:30 

9:30 VÝSTAVA „POKLADY Z MORAVSKÝCH SKAL“ – 
Výstavu minerálů a hornin, které lze díky jejich 
vlastnostem zařadit mezi drahé, ozdobné nebo 
dekorační kameny, shlédneme s kurátorem 
geologických sbírek, který přednášku doplní o jejich 
použití, vznik a způsob zpracování. Komentovaná 
prohlídka bude doplněna haptickou prohlídkou, která 
bude rozšířena o kameny, které jsou fyzickými 
vlastnostmi odlišené (drsné, hladké, jemnozrnné apod.). 
Sraz 9:15 u Jihomoravského muzea (Přemyslovců 130/6, 
Znojmo). Vstupné zdarma! Přihlásit se můžete do 15.4. 

 19. dubna 
úterý 
7:55 

7:55 „ZEMĚ NA OBZORU – OBJEVUJEME AMERIKU“ 
S NÁVŠTĚVOU KOČIČÍ KAVÁRNY – Pojeďte s námi 
prozkoumat interaktivní výstavu o kultuře zaniklých 
předkolumbovských civilizací Mezoameriky a Jižní 
Ameriky. V rámci výstavy jsou vystaveny různé 
předměty, které je možné osahat (včetně popisků 
v Braillově písmu). Za výstavou se vypravíme do Brna, 
vstupné pro ZTP a ZTP/P s průvodcem je zdarma. Po 
výstavě se vypravíme do kočičí kavárny, kde si 
v příjemném prostředí vyzkoušíme účinky felinoterapie 
(léčby pomocí kontaktu s kočkou) a u něčeho dobrého 
výlet zakončíme. Sraz 7:55 u pošty na autobusovém 
nádraží. Více informací v pozvánce. Přihlásit se můžete 
do 18. 4. 

21. dubna 
čtvrtek 

9:00 

9:00 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout  film režiséra 
Jiřího Stracha se zvukovým popisem „Osmy“. Je to 
černá komedie o tom, jak se vyrovnat s omylem 
podepsanou Chartou 77. Akce se koná v klubovně 
TyfloCentra. Přihlásit se můžete do 15.4. 

25. dubna 
pondělí 
15:00 

15:00 BOWLING (CELOROČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŽELKU) – POZOR - VÝJIMEČNĚ V PONDĚLÍ!!! Pojďte 
si s námi zahrát bowling, vstup i dráha zdarma. Přihlásit 
se můžete do 28. 3. 

26. dubna 
úterý 
6:40 

6:40 TURISTICKÁ VYCHÁZKA NA POHANSKO – 
Vypravíme se poznat krásy Pohanska i s prohlídkou 
zámečku a místních vykopávek. Trasa je po rovině 
a společně ujdeme cca 6 km. Sraz je 6:40 v hale 
vlakového nádraží Znojmo. Více informací v pozvánce. 
Přihlásit se můžete do 25.4. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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28. dubna 
čtvrtek 
14:30 

 

14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII - 
KUCHYNĚ MEXIKA – Pokračujeme v cyklu besed 
o poznávání světových kuchyní, tentokrát zamíříme do 
Mexika. Společně si připravíme mexické tortily a jiné 
speciality. Více informací v pozvánce. Přihlásit se 
můžete do 27.4. 

29. dubna 
pátek 
8:00 

8:00 STEPAŘSKÝ FESTIVAL V BRNĚ – Pojeďte s námi 
do tanečního studia NO FEET, kde pro nás tanečníci 
připravili své kostýmy z mezinárodních soutěží 
k haptické prohlídce. Dozvíme se něco o historii stepu, 
prozkoumáme stepařské boty a kdo bude chtít, může 
absolvovat lekci stepu pod odborným dohledem. Sraz je 
v 8:00 hodin u pošty na autobusovém nádraží. Vstupné 
zdarma! Více informací v pozvánce. Přihlásit se můžete 
do 28.4. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA KVĚTEN 
 

- ÚTERÝ 3. 5. TŘEBOŇ - MĚSTO RYBNÍKŮ 
- ÚTERÝ 10. 5. PAMĚŤOLAMY 
- ÚTERÝ 17. 5. POZNÁVÁME KRÁSY MĚSTA ZNOJMA S OSTATNÍMI 

STŘEDISKY 
 

Každou všední středu můžete navštívit sociálně právní poradnu ve 
Znojmě 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. Pavlína Svobodová, sociální pracovnice, 774 715 107 
Petra Šeneklová, pracovnice v sociálních službách, 774 715 090  
Ing. Jana Březinová, administrativní pracovnice, pracovnice v sociálních 
službách, 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 

mailto:znojmo@tyflocentrumbrno.cz
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