
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – únor 2017 
 

2. února 
čtvrtek 

 

10:00 FILMOVÝ KLUB – 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 můžete do 1.2. 

7. února 
úterý 

 

14:30 PAMĚŤOLAMY, ANEB VEKLÁ HRA O ZLATÝ 
MOZEK – Máte rádi vědomostní soutěže a kvízy? Přijďte 
si hravou formou procvičit paměť, oprášit své 
vědomosti a poměřit své síly s ostatními. Paměťolamy 
budou na téma „Máme rádi Česko“. Přihlásit se můžete 
do 6.2. 

8. února 
středa 

 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můžete do 7.2. 

14. února 
úterý 

 

14:30 HISTORICKÉ CUKRÁRNY – Zajímá Vás, jak se 
vyvíjelo cukrářské řemeslo, sladkosti a cukrárny 
v Českých zemích? Přijďte se s námi podívat do Domu 
umění na výstavu se sladkou tematikou. Vstupné pro 
ZTP, ZTP/P a doprovod 30 Kč. Přihlásit se můžete do 
13.2. 

16. února 
čtvrtek 

 

14:30 BESEDA – DINOSAUŘI – V lednu jsme se 
s některými klienty zúčastnili výstavy Dinosauři na 
řetězu, která se konala v Brně. Protože ne všichni klienti 
měli možnost s námi jet, rozhodli jsme se Vám 
zprostředkovat, co jsme se dozvěděli nového. Bude pro 
Vás také připraven dokumentární film o dinosaurech. 
Přihlásit se můžete do 15.2.  

20. února 
pondělí 

 

7:30 BRNO – ODKUD VÍTR FOUKÁ – Exkurze v Českém 
hydrometeorologickém ústavu. Zajímá Vás, jak se 
předpovídá počasí? Vydejte se s námi na besedu 
s meteorologem a hlasatelem počasí. Připraveny budou 
také ukázky přístrojové techniky, výsledky měření, 
pozorování a způsoby vyhodnocení s odborným 
výkladem. Na exkurzi se budete moci setkat i s dalšími 
klienty z ostatních středisek. Exkurze je zdarma. 
Přihlásit se můžete do 15.2. 



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 

 

23. února 
čtvrtek 

 

14:30 BESEDA A VALENTÝNSKÉ PEČENÍ – Tentokrát se 
naladíme na zamilovanou notu. Upečeme si růžové 
jahodové muffiny a valentýnské preclíky ve tvaru srdce. 
K tomu jsme pro vás připravili i povídání o svátku 
svatého Valentýna, jehož tradice se u nás také začíná 
prosazovat. Přihlásit se můžete do 22.2. 

 28. února 
úterý 

 

15:00 BOWLING – DRUHÉ KOLO 2. LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU - Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 27.2. 

 

 

 

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 

Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 774 715 107  

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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