
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Program aktivit – červenec - srpen 2016 
 

4. 7. – 10. 7. TyfloCentrum ve Znojm ě uzavřeno z důvodu čerpání 
dovolené. V Moravském Krumlov ě uzavřeno od 4. 7. - 17. 
7. 

12. července 
úterý 
14:30 

14:30 PO STOPÁCH TITANICU – LITERÁRNÍ OKÉNKO – 
Sledujte s námi osud zaoceánského parníku, který ve  
své dob ě patřil mezi nejv ětší osobní lod ě světa. Titanic 
však ztroskotal již b ěhem své první plavby 14. dubna 
1912, ve 23:40 se parník srazil s ledovcem. Spole čně se 
seznámíme s knihami a pov ěstmi, které se zkázou 
Titanicu zabývají a p řiblížíme vám tuto plující legendu. 
Akce se koná v klubovn ě TyfloCentra. P řihlásit se 
můžete do 11. 7. 

13. července 
středa 
11:00 

11:00 SOLNÁ JESKYN Ě – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 K č. Přihlásit se 
můžete do 12. 7. 

19. července 
úterý 
14:30 

14:30 VÝSTAVA - RADA VACÁTKO ZASAHUJE – 
Výstava p řipomíná úsp ěšný televizní seriál z tvorby 
Československé televize - H říšní lidé m ěsta pražského. 
Tento p ůvodní  seriál, z prost ředí pražské 
pátračky/mordparty, se odehrává v dob ě První republiky, 
ve 30. letech 20. století. Expozici dopl ňuje detektivní 
příběh Vražda továrníka Skalského, kdy si návšt ěvníci 
zahrají na asistenty inspektor ů s úkolem najít záke řného 
vraha. Sraz u Domu um ění v 14:20. Vstupné pro ZTP, 
ZTP/P i doprovod – 30 K č. Přihlásit se m ůžete do 18. 7. 

21. července 
čtvrtek 
10:00 

10:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRN Ě – Hrajete si rádi? 
Pojďte si s námi zahrát spole čenské hry a procvi čit 
paměť na Plovárnu v Louce. Na řadu p řijdou nejen 
deskové hry, Člověče nezlob se. Ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. P řihlásit se 
můžete do 20. 7. 

26. července 
úterý 
14:30 

 

14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII - ŘECKÁ 
KUCHYNĚ - Pokra čujeme v cyklu besed o poznávání 
světových kuchyní, tentokrát zamí říme do Řecka. Řecká 
kuchyn ě je založena na čerstvých ingrediencích, 
bylinkách, zelenin ě, řeckém olivovém oleji a 
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jednoduchosti pokrm ů. Spole čně si poté p řipravíme 
několik klasických řeckých pokrm ů – tzatziki, souvlaki a 
lilkový tatarák. P řihlásit se m ůžete 25. 7. 

28. července 
čtvrtek 
15:00 

15:00 BOWLING (CELORO ČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŽELKU) – Poj ďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v P říměticích, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 27. 7. 

1. 8. – 12.8. TyfloCentrum v Moravském Krumlov ě uzavřeno 
z důvodu čerpání dovolené. 

2. srpna 
úterý 
14:30 

14:30 PAMĚŤOLAMY – Máte rádi v ědomostní sout ěže 
a kvízy? P řijďte si hravou formou procvi čit pam ěť, 
oprášit své v ědomosti a pom ěřit síly s ostatními. 
Paměťolamy budou na téma „ Český film“. P řihlásit se 
můžete do 1. 8. 

3. srpna 
středa 
11:00 

11:00 SOLNÁ JESKYN Ě – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 K č. Přihlásit se 
můžete do 2. 8. 

9. srpna 
úterý 
8:50 

8:50 TURISTIKA – CESTA Z HNÁNIC NA SVATÝ KÁMEN 
– kultovní celek Svatý Kámen u Hnanic a Mitterretzb achu 
tvo ří dnes n ěkolik objekt ů, které zde postupn ě vznikaly. 
Podle r ůzných zv ěstí bylo toto místo v prehistorických 
dobách kultovním místem starých Kelt ů a kámen sloužil 
jako jejich ob ětní a kultovní místo. Lidé v ěřili, že prášek 
vyplavený z kamene vodou má lé čivé účinky, k čemuž 
přispěly informace o zázra čných uzdraveních. P řihlásit 
se můžete do 8. 8. 

16. srpna 
úterý 
6:25 

6:25 NA PERNŠTEJN ZA BÍLOU PANÍ – Navštivte s námi 
gotický hrad Perštejn, který byl vystaven už ve 13.  století 
a je neodmysliteln ě spjat s legendou o bílé paní, která se 
prý na hrad ě pohybuje dodnes. Vydejte se zpátky v čase 
až ke vzniku proslulé  zubří hlavy s houžvím v nozdrách, 
která bývala po staletí  v erbu pán ů z Pernštejna. Vstupné 
pro ZTP – 125 K č, ZTP/P a doprovod zdarma. P řihlásit se 
můžete do 15. 8. 

23. srpna 
úterý 
10:00 

10:00 FILMOVÝ KLUB – P řijďte shlédnout rodinný film 
režisérky Marie Poled ňákové se zvukovým popisem „Jak 
dostat tatínka do polepšovny“ a dozv ědět se něco víc o 
jeho vzniku, režisérce a hlavních hrdinech. Akce se  koná 
v klubovn ě TyfloCentra. P řihlásit se m ůžete do 22. 8. 
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30. srpna 
úterý 
15:00 

15:00 BOWLING (CELORO ČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŽELKU) – Poj ďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v P říměticích, vstup i dráha zdarma. P řihlásit se 
můžete do 29. 8.  

 

NA ZÁŘÍ PŘIPRAVUJEME: 

• VALTICE – VÝSTAVA ZLATO CÍSA ŘŮ A KRÁL Ů 
• SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ BÁBOVKU 
• PAMĚŤOLAMY 
• TURISTICKÁ VYCHÁZKA GRÁNICKÝM ÚDOLÍM 

 
Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě, přes léto mimo řádně v dob ě od 13 do 16 hod. 

Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě přes léto mimo řádně v dob ě od 13 do 16 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. 

Bližší informace, p řihlášky 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  
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Znojmo 
Masarykovo nám ěstí 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 pracovišt ě Moravský Krumlov, 
Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov 
e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz  
web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov  


