
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – květen 2016 
 

3. května 
úterý 
5:15 

5:15 TŘEBOŇ - MĚSTO RYBNÍKŮ – Společně se 
vypravíme prohlédnout si historické náměstí Třeboně, 
navštívíme místní zámek a absolvujeme vyhlídkovou 
plavbu lodí po rybníku Svět. Trasa je nenáročná na 
chůzi. Více informací v pozvánce. Prohlídka zámku pro 
ZTP/P a průvodce zdarma, pro ZTP 70 Kč. Plavba po 
rybníce Svět 120 Kč. Sraz v 5:15 u pošty na 
autobusovém nádraží. Přihlásit se můžete do 2. 5. 

4. května 
středa 
11:00 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 70 Kč, průvodce platí také 70 Kč. Přihlásit se 
můžete do 3.5. 

5. května 
čtvrtek 
14:30 

14:30 HUDEBNÍ OKÉNKO - VLTAVA (BEDŘICH 
SMETANA) – Vltava je druhá symfonická báseň z cyklu 
Má vlast a popisuje nejdelší tok naší řeky - Vltavy. 
Beseda zahrnuje život Bedřicha Smetany a hudební 
ukázky díla s doprovodným komentářem a rozborem 
jednotlivých částí. Beseda se uskuteční v prostorách 
Městské knihovny Znojmo, sraz bude 14:15 před 
knihovnou. Přihlásit se můžete do 4. 5. 

9. května 
pondělí 

9:30 

9:30 STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU – Už jste si zkoušeli 
zahrát hru „člověče nezlob se“, která je uzpůsobena pro 
zrakově znevýhodněné? Přijďte, určitě se pobavíte při 
turnaji v „člověče, nezlob se“ a procvičíte hlavu i ruce! 
V rámci hraní stolních her si připravíme i papírové 
ruličky, které využijeme následující týden ve výtvarné 
dílně. Přihlásit se můžete do 6. 5. 

10. května 
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 III.“. 
Přihlásit se můžete do 9.5. 

12. května 
čtvrtek 

8:45 

8:45 TURISTICKÁ VYCHÁZKA HARDEGG – Pojeďte 
s námi prozkoumat výhledy v okolí hradu Hardegg 
a obdivovat přírodní krásy. Trasa vede nenáročným 
terénem a její celková délka bude cca 6 km. Sraz je 8:45 
u pošty na aut. nádraží. Přihlásit se můžete do 11. 5. 



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 

 

16. května 
pondělí 

9:30 

9:30 VÝTVARNÁ DÍLNA (TUŽKOVNÍKY) – Pomocí ruliček 
z papíru si vytvoříme originální tužkovníky. Více 
informací v pozvánce. Přihlásit se můžete do 13. 5. 

 17. května 
úterý 
10:00 

10:00 POZNÁVÁME KRÁSY MĚSTA ZNOJMA 
S OSTATNÍMI STŘEDISKY – Pojďme společně ukázat 
ostatním střediskům naši znojemskou klubovnu 
a popovídat si s nimi o tom, co je u nich nového. Po 
společném obědě vyrazíme poznávat krásy města 
Znojma z turistického vláčku a nejzajímavější místa si 
můžeme i projít. Sraz v 9:50 u pošty na autobusovém 
nádraží Znojmo. Jízda vláčkem pro ZTP a ZTP/P 30 Kč, 
ostatní 50 Kč. Přihlásit se můžete do 16. 5. 

19. května 
čtvrtek 

9:30 

9:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII - 
KUCHYNĚ ŠPANĚLSKA – Pokračujeme v cyklu besed 
o poznávání světových kuchyní, tentokrát zamíříme do 
Španělska. Společně si připravíme jejich typické 
speciality. Přihlásit se můžete do 18. 5. 

23. května 
pondělí 

9:30 

9:30 LITERÁRNÍ OKÉNKO - VOSKOVEC A WERICH – 
Přijďte si s námi popovídat a pomocí úryvků z knih 
a video ukázek osvěžit nejznámější literární díla 
Voskovce a Wericha. Přihlásit se můžete do 20. 5. 

 24. května 
úterý 
15:00 

15:00 BOWLING (CELOROČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŽELKU) – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 23.5. 

30. května 
pondělí 

9:30 

9:30 FILMOVÝ KLUB – Přijďte shlédnout film režisérky 
Marie Poledňákové se zvukovým popisem „Jak 
vytrhnout velrybě stoličku“. Je to rodinná komedie se 
zajímavou zápletkou a vtipnými dialogy. Akce se koná 
v klubovně TyfloCentra. Přihlásit se můžete do 27.5. 

31. května 
úterý 
7:30 

7:30 ZÁŽITKOVÝ DEN V DINOPARKU VYŠKOV – 
Společně vyrazíme do unikátního DinoParku Vyškov, 
kde si celý park prohlédneme včetně haptické prohlídky 
vystaveným modelů, shlédneme 4D film, navštívíme 
místní ZooPark a svezeme se DinoExpresem. Více 
informací v pozvánce. Cena vstupného pro ZTP, ZTP/P 
70 Kč. Sraz bude 7:30 u pošty na autobusovém nádraží. 
Přihlásit se můžete do 30. 5. 
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Také v letošním roce proběhne v Brně hudební přehlídka zrakově 
postižených dětí, známá pod názvem TMAVOMODRÝ FESTIVAL. 
Společné setkání bude doprovázet výstava výpočetní techniky pro 
nevidomé a slabozraké, která proběhne v pátek 13. května od 14:00 do 
19:00 a také v sobotu 14. května od 9:00 do 12:00 hodin v prostorách 
sálu Břetislava Bakaly. Na výstavě budou přítomny olomoucké 
Tyflopomůcky, takže bude možno zakoupit či vyzvednout objednané 
kompenzační pomůcky přímo na místě. V sobotu také proběhne tradiční 
setkání zrakově postižených příznivců výpočetní techniky. Pozvánku 
s programem můžete najít na našem webu v sekci „Aktuálně“ nebo na 
tomto odkazu: http://www.centrumpronevidome.cz/doc/tmf2016.pdf  

Všechny srdečně zveme.  

 

 

NA ČERVEN PŘIPRAVUJEME: 

 TURISTICKÁ VYCHÁZKA NÁRODNÍM PARKEM PODYJÍ 

 KOMENTOVANOU PROHLÍDKU ZOO BRNO 

 VÝSTAVU „DOSTAVENÍČKO S KLOBOUKY“ 

 PAMĚŤOLAMY 

 

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. 
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Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Znojmo: 

Bc. Pavlína Svobodová, sociální pracovnice, 774 715 107 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

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 

 

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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