
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – červen 2016 
 

2. června 
čtvrtek 

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 1. 6. 

7. června 
úterý 
14:30 

14:30 ZNOJEMSKÝ HRAD – ČESKÉ KORUNOVAČNÍ 
KLENOTY NA DOSAH – Výstava představí mistrovské 
repliky českých korunovačních klenotů a další exponáty 
vztahující se k životu a vládě Karla IV. Hlavním lákadlem 
je svatováclavská koruna, kterou Karel IV. nechal vyrobit 
před svou korunovací českým králem. Na vrchu koruny 
je umístěn křížek, který údajně obsahuje trn z Kristovy 
koruny. Cena pro ZTP, ZTP/P a doprovod – 40 Kč, 
doprovod zdarma. Sraz v 14:30 u Jihomoravského 
muzea, ke znojemskému hradu se vydáme společně. 
Přihlásit se můžete do 6. 6. 

8. června 
středa 
11:00 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můžete do 7. 6. 

10. června 
pátek 
7:25 

7:25 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ZOO BRNO – 
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a navštivte s námi 
Zoologickou zahradu města Brna. Průvodkyní nám bude 
zooložka pracující přímo v zahradě, která nám přiblíží 
jednotlivá zvířata, jejich přirozený život a život v ZOO. 
Do horní části zahrady nás vyveze vláček, takže se 
nemusíte bát namáhavého výstupu. Vstupné pro ZTP – 
70 Kč, ZTP/P zdarma, jízda vláčkem 20 Kč/osoba. 
Přihlásit se můžete do 9. 6. 

14. června 
úterý 
8:45 

8:45 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ JAK JÍ 
JEŠTĚ NEZNÁTE - PODMOLÍ – S naší průvodkyní paní 
Holubovou, se z Podmolí vydáme na Šobes a odtud přes 
lávku k Devíti mlýnům a do Hnánic. Přihlásit se můžete 
do 13. 6. 

16. června 
čtvrtek 

9:30 

9:30 PAMĚŤOLAMY – Máte rádi vědomostní soutěže 
a kvízy? Přijďte si hravou formou procvičit paměť, 
oprášit své vědomosti a poměřit síly s ostatními. 

http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Jizni-Morava/Brno-a-okoli/Brno.aspx


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 

 

Paměťolamy budou na téma „Máme rádi Česko III.“. 
Přihlásit se můžete do 15. 6. 

21. června 
úterý 
8:55 

8:55 BRNO - VÝSTAVA JÍZDA KRÁLŮ A PLAVBA 
PARNÍKEM PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – Dopoledne 
nás čeká výstava Na krála, matičko, na krála!, která 
přibližuje jízdu králů v její pestrosti, starobylosti i v 
duchu současných hodnot, které stále dokáže předávat 
dnešnímu člověku. Odpoledne si pak užijeme 
dvouhodinovou plavbu parníkem po Brněnské přehradě, 
můžete se těšit i na kulturní program. Vstupné na 
výstavu pro ZTP, ZTP/P a doprovod zdarma, plavba 
parníkem zdarma. Přihlásit se můžete do 20. 6. 

 23. června 
čtvrtek 
14:20 

14:20 KOMENTOVANÁ VÝSTAVA DOSTAVENÍČKO 
S KLOBOUKY – Klobouk, praktická pokrývka hlavy a 
zároveň také elegantní doplněk, dokáže i dnes oslovit 
téměř každou ženu. Na výstavě kromě autorských 
klobouků uvidíme také část sbírky dobových pokrývek 
hlavy z období první republiky, ale také celou řadu 
kloboukových forem a dalších sběratelských kuriozit 
s kloboučnictvím souvisejících. Vstupné ZTP a ZTP/P – 
30 Kč, doprovod zdarma. Sraz v 14:20 u Jihomoravského 
muzea. Přihlásit se můžete do 22. 6. 

28. června 
úterý 
6:15 

6:15 PRAHA – VÝSTAVA TITANIC – Odhalte tajemství 
Titaniku a prožijte atmosféru počátku 20. století! Světová 
výstava Titanic Vám přiblíží nejen konkrétní příběhy 
mnoha cestujících na Titaniku, ale také období 
technických objevů a společenskopolitickou situaci 
počátku 20. století v Evropě i ve světě. Vstupné pro ZTP 
a ZTP/P 190 Kč, doprovod zdarma. Více informací 
v pozvánce. Přihlásit se můžete do 10. 6. 

30. června 
čtvrtek 
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 29. 6. 

 

NA ČERVENEC PŘIPRAVUJEME: 

 TURISTICKÁ VYCHÁZKA GRÁNICKÝM ÚDOLÍM 

 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII - ŘECKO 

 PAMĚŤOLAMY 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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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 

Petra Šeneklová, pracovnice v sociálních službách, 774 715 090  

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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