
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Kalendář akcí a služeb – březen 2016  
 

POZOR – OD MĚSÍCE BŘEZNA BUDOU AKTIVITY PROBÍHAT RŮZNĚ 
BĚHEM CELÉHO TÝDNE!! 

1. března 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V CAFE MILADA (bilanční a motivační 
schůzka) – v příjemném prostředí vyhodnotíme únorové 
aktivity. Přihlásit se můžete do 29.2. 

2. března 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYNĚ – vstupné pro 
seniory ZTP a ZTP/P 70 Kč, průvodce platí také 70 Kč. 
Přihlásit se můžete do 1.3. 

8. března 
úterý 

8:45 MIKULOV S PŘEKVAPENÍM – pojeďte si s námi 
projít starobylé město Mikulov. Prohlídku města 
absolvujeme se školeným průvodcem, poznáme 
historickou část města (náměstí, hrobku, zámecký park, 
židovskou čtvrť) a během prohlídky nás čeká 
překvapení. Cena prohlídky je 120 Kč na osobu. Sraz 
bude v hale vlakového nádraží. Více informací 
v pozvánce. Přihlásit se můžete do 7. 3. 

10. března 
čtvrtek 

9:30 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 9.3. 

14. března 
pondělí 

9:30 BESEDA „ROTOPEDEM NAPŘÍČ EVROPOU - 
VÍDEŇ“ – přijďte si s námi popovídat o městu Vídeň, 
první zastávce na trase „Rotopedem napříč Evropou - ze 
Znojma až do Říma“. Během povídání si společně 
upečeme štrúdl a uvaříme vídeňskou kávu. Více 
informací v pozvánce. Přihlásit se můžete do 11. 3. 

15. března 
úterý 

14:30 JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – Velikonoce se blíží 
a my budeme zdobit kraslice a zasadíme si osení. Více 
informací v pozvánce. Přihlásit se můžete do 14. 3. 

21. března 
pondělí 

14:30 BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY (LITERÁRNÍ OKÉNKO) – 
přijďte si s námi popovídat a pomocí úryvků z knih 
osvěžit nejznámější literární díla. Více informací 
v pozvánce. Přihlásit se můžete do 18. 3. 

 29. března 
úterý 

15:00 BOWLING (CELOROČNÍ LIGA O ZLATOU 
KUŽELKU) – pojďte si s námi zahrát bowling, vstup 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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i dráha zdarma. Přihlásit se můžete do 28. 3. 

31. března 
čtvrtek 

14:30 BESEDA NA TÉMA „HUDEBNÍ NÁSTROJE“ 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ – víte, co je to šaktisál, suling, 
kazoo, citera či balafon? Povídání bude nejen o těchto 
hudebních nástrojích. Beseda zahrnuje praktické ukázky 
hry včetně haptické prohlídky všech nástrojů. Beseda se 
uskuteční v prostorách Městské knihovny Znojmo. Sraz 
u Městské knihovny Znojmo ve 14:15. Přihlásit se 
můžete do 30. 3. 

 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA DUBEN 
 

- ÚTERÝ 21. 4. PAMĚŤOLAMY 
- STŘEDA 6. 4. NÁVŠTĚVA SOLNÁ JESKYNĚ 
- ÚTERÝ 26. 4. BOWLING – LIGA O ZLATOU KUŽELKU 

 

Každou všední středu můžete navštívit sociálně právní poradnu ve 
Znojmě 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: 
Bc. Pavlína Svobodová, sociální pracovnice, 774 715 107 
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 

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

