
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – říjen 2017 
 

3. října 
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 2. 10. 

4. října 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč. Přihlásit se můžete do 3. 10. 

6. října 
pátek 

 

15:00 TANEČNÍ ODPOLEDNE – Jste srdečně zváni na 
taneční odpoledne, které jsme pro vás připravili ve 
spolupráci s dalšími organizacemi ve společenské 
místnosti Domova pro seniory U lesíka. Těšit se můžete 
na výuku tanců, společenské hry a tombolu. Více 
informací naleznete v přiložené pozvánce. Přihlásit se 
můžete do 4.10. 

10. října 
úterý 

6:55 NÁVŠTĚVA MANDLÁRNY A KOSTELA SV. 
VÁCLAVA  V HUSTOPEČÍCH - Město Hustopeče se může 
pochlubit středoevropským unikátem – dvěma 
mandloňovými sady. Pěstování mandlí má zde tradici a 
proto bude cílem naší cesty návštěva hustopečské  
Mandlárny, která vyrábí originální mandlové produkty, 
některé s kapkou alkoholu. Naši cestu zakončíme 
prohlídkou nového moderního kostela sv. Václava, kde 
bude připraven odborný výklad. Přihlásit se můžete do 
9.10.  

17. října 
úterý 

6:30 NÁVŠTĚVA SKANZENU STRÁŽNICE - Poznejte 
lidovou architekturu a tradiční řemesla ve skanzenu 
Strážnice. Ve skanzenu najdeme více než 60 zajímavých 
objektů v krásném a klidném prostředí. Dozvíte se něco 
více o chovu zvířat a také o historii a vývoji 
vinohradnictví a původních druzích plodin. Po obědě 
v blízké restauraci si prohlédneme s průvodcem Průžkův 
mlýn, který je jednou z nejstarších dochovaných staveb 
Strážnice. Vstupné Strážnice ZTP, ZTP/P, doprovod - 
zdarma, Mlýn - 20 Kč. Přihlásit se můžete do 13.10. 

19. října 14:30 BESEDA – PRVNÍ POMOC ANEB ZÁKLADNÍ 



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 

 

čtvrtek KROKY K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA – Všichni jistě známe 
základní zásady poskytování první pomoci, nikdy ale 
není na škodu si je zopakovat i s praktickou ukázkou. 
Víte jak postupovat, když vašeho blízkého začne bolet 
na hrudníku, točí se mu hlava, omdlévá, nebo se 
nějakým způsobem zraní? Pokud si nejste jistí, právě 
pro vás bude vhodná beseda se zdravuškou Janou 
Puchegger Chadalíkovou. Přihlásit se můžete do 18. 10. 

24. října 
úterý 

14:30 ŽIDOVSKÁ KUCHYNĚ – POZNÁVÁME SVĚTOVOU 
GASTRONOMII – Židovská kuchyně je velice unikátní a 
neobvyklá tím, že do ní zasahuje sama filosofie 
židovského stravování a prvky náboženských pravidel, 
ty jsou konkrétně obsaženy především v Tóře známé 
jako kašrut. Z židovské kuchyně též pochází slovo košer, 
znamenající v původním významu čistý/povolený a 
odkazující tedy na rozlišení potravin podle rituální 
čistoty. My si společně připravíme sladké Hamanovy uši 
a pikantní cizrnové placičky. Přihlásit se můžete do 
23.10. 

 26. října 
čtvrtek 

15:00 BOWLING – DESÁTÉ 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 25.10. 

31. října 
úterý 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA – KORÁLKOVÁ ZVONKOHRA – 
Přijďte si s námi vyrobit krásnou korálkovou zvonkohru.  
Příspěvek na výtvarné potřeby – 20 Kč. Přihlásit se 
můžete do 30.10. 

 

 

 

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. 

 



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 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Znojmo: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 774 715 107  

Lída Nováková, sociální pracovnice 

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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