
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – říjen 2016 
 

4. října 
úterý 
14:30 

14:30 HODNOTÍCI A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V CAFE 
PANORAMA – Přijďte se seznámit s připravovanými 
podzimními aktivitami, zhodnotíme dosavadní průběh 
roku a můžete se podělit i o své nápady. Přihlásit se 
můžete do 3. 10. 

5. října 
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 4. 10. 

6. října 
čtvrtek 
10:00 

10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ ZNOJEMSKÉHO 

TYFLOCENTRA – pro veřejnost, klienty a zájemce o 

služby. Přihlásit se můžete do 5. 10. 

11. října 
úterý 
8:45 

8:45 BŘECLAV - PROHLÍDKA MINIATUR LEDNICKO 
VALTICKÉHO AREÁLU – Společně navštívíme novou 
pobočku břeclavského TyfloCentra. Po obědě se 
přesuneme do Lichtenštejnského domu, do parku 
miniatur. Najdete tu zmenšeninu slavného zámku v 
Lednici i s jeho historickým skleníkem, kopii zámku ve 
Valticích, prohlédnou si Obelisk, Minaret sloužící jako 
vyhlídková věž, zříceninu Janohrad, kolonádu Rajstnu a 
mnohé další objekty. Všechny modely si můžete 
prohlédnout a dokonce i osahat. Výstava bude doplněna 
odborným komentářem. Vstupné pro ZTP, ZTP/P a 
doprovod zdarma.  Přihlásit se můžete do 10. 10. 

18. října 
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“. 
Přihlásit se můžete do 17. 10. 

20. října 
čtvrtek 
10:00 

 

10:00 AMERICKÁ KUCHYNĚ – POZNÁVÁME SVĚTOVOU 
GASTRONOMII – Pokračujeme v cyklu besed 
o poznávání světových kuchyní, tentokrát zamíříme do 
Ameriky. Společně si připravíme jejich typické speciality 
– hamburgery a arašídové sušenky. Přihlásit se můžete 
do 19. 10. 

25. října 15:00 BOWLING (CELOROČNÍ LIGA O ZLATOU 



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 

 

úterý 
15:00 

KUŽELKU) – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 24. 10. 

27. října 
čtvrtek 
10:00 

10:00 FILMOVÝ KLUB – CYKLUS KMENY - Potkáváte na 
ulici občas někoho zvláštního? Zajímá Vás, proč je tak 
oblečený nebo se jinak chová? O tom všem si povídáme 
v cyklu besed o městských subkulturách. Tentokrát více 
o Tatoo a Hooligans. Přihlásit se můžete do 26. 10. 

28. října STŘEDISKO UZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK 
 

 

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, 774 715 107 

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 

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

