
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – listopad 2016 
 

1. listopadu 
úterý 
14:30 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA – PODZIMNÍ TVOŘENÍ – Pojďte 
s námi tvořit krásné dekorace s přírodních materiálů. 
Přihlásit se můţete do 1. 11. 

2. listopadu 
středa 
11:00 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můţete do 1. 11. 

4. listopadu 
pátek 
10:00 

10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ TYFLOCENTRA 

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ – pro veřejnost, klienty a 

zájemce o sluţby. Přihlásit se můţete do 3. 11. 

8. listopadu 
úterý 
14:30 

14:30 BESEDA - NOVINKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI 
V ROCE 2017 – Víte, ţe se připravuje nový zákon o 
sociálních sluţbách, který se moţná dotkne i vás? 
Pokud vás tato problematika zajímá a chcete se 
dozvědět i o dalších novinkách v systému dávek a 
příspěvků pro zdravotně postiţené, nenechte si ujít tuto 
besedu. Na vaše otázky bude odpovídat poradkyně 
Národní rady zdravotně postiţených Mgr. Eliška 
Škrancová. Přihlásit se můţete do 7.11. 

10. listopadu 
čtvrtek 
14:30 

14:30 JIHOMORAVSKÉ MUZEUM ZNOJMO - PRAVĚCÍ 
ZEMĚDELCI – navštivte s námi nově vybudovanou 
expozici jihomoravského muzea, která nám přiblíţí vývoj 
zemědělství u nás. Dominantou expozice je 22m dlouhá 
otevřená vitrína, ve které jsou prezentovány nálezy od 
prvních zemědělců, aţ po dobu římskou. Vstupné - ZTP, 
ZTP/P a doprovod – 30 Kč. Přihlásit se můţete do 9.11. 

15. listopadu 
úterý 
8:00 

 

8:00 BRNO - VYSÍLÁ STUDIO BRNO - Pojďte se projít 
historií brněnského studia od prvopočátků, kdy začalo 
vysílat z pasáţe Typos, aţ po blízkou budoucnost v nové 
budově v Brně – Líšni. Nebude chybět ani historická 
televizní technika a ukázky proměn kvality televizního 
obrazu. Vysílání či přípravu na něj dokonce zaţijete na 
vlastní kůţi! Vyzkoušíte si moderování zpráv nebo třeba 
dabování pořadů. Vstupné pro ZTP, ZTP/P – 50 Kč, 
doprovod zdarma. Přihlásit se můţete do 14.11. 

17. listopadu STŘEDISKA UZAVŘENA – STÁTNÍ SVÁTEK 



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 

 

22. listopadu 
úterý 
14:30 

14:30 PAMĚŤOLAMY – Máte rádi vědomostní soutěţe 
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 můţete do 21. 11. 

24. listopadu 
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 Punk a Grafity. Přihlásit se můţete do 23. 11. 

29. listopadu 
úterý 
15:00 

15:00 BOWLING (CELOROČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŢELKU) – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můţete do 28. 11. 

 

Kaţdou všední středu můţete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 17 hod. 

Kaţdé všední pondělí můţete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální sluţby dle poţadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

Bliţší informace, přihlášky a moţnost objednání si doprovodu: 

Znojmo: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109, 774 715 107 

Petra Šeneklová, pracovnice v sociálních sluţbách, 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, 

Růţová 39, 672 01 Moravský Krumlov 

e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov 
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