
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – leden 2017 
3. ledna 
úterý 

 

14:30 HODNOTÍCI A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V CAFE 
PANORAMA – Přijďte se seznámit s připravovanými 
zimními aktivitami, zhodnotíme i průběh loňského roku a 
můţete se podělit i o své nápady. Přihlaste se do 2.1. 

4. ledna 
středa 

 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můţete do 3. 1. 

10. ledna 
úterý 

 

14:30 PAMĚŤOLAMY, ANEB VELKÁ HRA O ZLATÝ 
MOZEK – Při našem prvním letošním setkání u 
paměťolamů, se můţete se těšit na vyhlášení celoroční 
hry o zlatý mozek. 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 9. 1. 

12. ledna 
čtvrtek 

 

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 Emo a Skate style. Přihlásit se můţete do 11.1. 

17. ledna 
úterý 

 

8:00 BRNO - DINOSAUŘI NA ŘETĚZU - Zveme vás na 
výstavu do Technického muzea, které připravilo unikátní 
výstavu robotických modelů dinosaurů zasazených do 
prostředí druhohorní přírody. K vidění bude více neţ 
šedesát statických a robotických modelů v ţivotní 
velikosti, které díky nejmodernějšímu výzkumu v oboru 
mechatroniky a paleontologie nám umoţní téměř 
autentický záţitek podobný efektům filmové série Jurský 
park, umocněný světelnými, zvukovými, ale i pachovými 
efekty. Vstupné pro ZTP/P, ZTP a doprovod zdarma. 
Přihlásit se můţete do 16.1. 

19. ledna 
čtvrtek 

 
 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA - Tentokrát se při výtvarné dílně 
budeme věnovat tvorbě s valentýnskou tématikou, 
vyzkoušíte si nové techniky práce a připravíte 
valentýnská přání pro své blízké. Přihlaste se do 18.1. 
 



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 

 

24. ledna 
úterý 

14:30 BULHARSKÁ KUCHYNĚ - POZNÁVÁME 
SVĚTOVOU GASTRONOMII – I kdyţ je zima v plném 
proudu, zkusíme se společně naladit na letní dovolenou 
v Bulharsku a připravíme si některé typické pokrmy 
zdejší kuchyně. Nevynecháme bulharské papriky se 
sýrem, kjuftety a typické palačinky. Přihlaste se  do 23.1. 

26. ledna 
čtvrtek 

14:30 HUDEBNÍ OKÉNKO – Máte rádi hudbu? Rádi ji 
posloucháte a sami si doma i zazpíváte? Tak to zkuste 
s námi, připravujeme pro vás cyklus setkání, věnovaný 
hudbě, tentokrát se zaměříme na lidovky. Přihlásit se 
můţete do 25.1. 

31. ledna 
úterý 

 

15:00 BOWLING - PRVNÍ KOLO 2. LIGY O ZLATOU 
KUŢELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můţete do 30. 1. 

 

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: 

Bc. Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 774 715 107 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

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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