
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – září 2016 
 

1. září 
čtvrtek 
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 „Český film II.“. Přihlásit se 
můžete do 30. 8. 

6. září 
úterý 
14:30 

8:45 VALTICE – ZLATO CÍSAŘŮ A KRÁLŮ – Pojďte 
s námi navštívit unikátní komentovanou výstavu. Poprvé 
je v České republice na jednom místě k vidění třicet 
originálů a vynikajících kopií korunovačních klenotů 
významných říší Evropy, Asie a Afriky. Korunovační 
klenoty v dějinách světa jsou součástí oslav 700. výročí 
narození císaře a krále Karla IV. Vstupné – ZTP/P a 
doprovod – zdarma, ZTP – 130 Kč. Přihlásit se můžete 
do 5.9. 

7. září 
středa 
10:00 

10:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Seznamte se 
s nabídkou sociálních služeb na Znojemsku. K dispozici 
budou pracovníci jednotlivých zařízení, ukázky pomůcek 
a výrobků, informační letáky a zajímavý kulturní 
program. Přihlásit se můžete do 6. 9. 

13. září 
úterý 
14:30 

14:30 BÁBOVKOVÉ DERBY – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ 
BÁBOVKU – Zkuste zúročit vše, co jste se naučili při 
našich besedách o vaření a připravte tu nejlepší 
bábovku, na kterou si troufnete. Máte recept po babičce, 
nebo osvědčený rodinný recept? Podělte se o něj 
s ostatními a ochutnejte výtvory dalších soutěžících. 
Přihlásit se můžete do 12. 9. 

14. září 
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 13. 9. 

15. září 
čtvrtek 
14:30 

 

14:30 BESEDA – PREZENTACE MOBILNÍCH TELEFONŮ 
PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ – Zajímají vás moderní 
technologie a mobilní telefony? Na besedě se dozvíte, 
jaké rozdíly jsou mezi jednotlivými typy mobilů, jak se 
ovládají telefony s dotykovým displejem a tlačítkovým 
ovládáním. Telefony si můžete i prakticky vyzkoušet. 
Přihlásit se můžete 14. 9. 
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20. září 
úterý 
8:50 

8:50 TURISTIKA – CESTA Z HNÁNIC NA SVATÝ KÁMEN 
– kultovní celek Svatý Kámen u Hnanic a Mitterretzbachu 
tvoří dnes několik objektů, které zde postupně vznikaly. 
Podle různých zvěstí bylo toto místo v prehistorických 
dobách kultovním místem starých Keltů a kámen sloužil 
jako jejich obětní a kultovní místo. Lidé věřili, že prášek 
vyplavený z kamene vodou má léčivé účinky, k čemuž 
přispěly informace o zázračných uzdraveních. Přihlásit 
se můžete do 19. 9. 

22. září 
čtvrtek 
10:00 

10:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – VINTAGE PYTLÍČKY – 
tentokrát si společně vyrobíme papírové vintage 
pytlíčky, které můžete použít na drobné dárečky pro své 
blízké. Přihlásit se můžete do 21.9. 

27. září 
úterý 
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 26. 9. 

 

NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME: 

 

 POZNÁVÁME SVĚTOVOU KUCHYNI – BULHARSKÁ KUCHYNĚ 

 PAMĚŤOLAMY 

 TURISTICKÁ VYCHÁZKA GRÁNICKÝM ÚDOLÍM 

 

Každou všední středu můžete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě od 13 do 17 hod. 

Každé všední pondělí můžete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 
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Bližší informace, přihlášky 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 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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