
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – listopad 2017 
 

2. listopadu 
čtvrtek 

9:00 BRNO - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MAHENOVA 
DIVADLA - Pojďte s námi navštívit nádhernou budovu 
bývalého Německého, nyní Mahenova divadla v Brně. 
Nahlédneme i do míst, která jsou určena jen pro 
účinkující a kam se běžný návštěvník nedostane. Cena 
pro ZTP/P, ZTP - 80 Kč, doprovod zdarma. Přihlásit se 
můžete do 1.11. 

3. listopadu 
pátek 

10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ -  Pro veřejnost, klienty a 
zájemce o službu. Přihlásit se můžete do 2.11. 

7. listopadu 
úterý 

 

14:30 BESEDA O PRÁCI S KŮŽÍ – Přijďte se k nám 
podívat na ukázky rukodělných výrobků z kůže a 
poslechnout si zajímavé vyprávění Martina Nováka, který 
se tomuto koníčku dlouho věnuje. Těšit se můžete i na 
povídání o historii práce s kůží a jejím využití v 
každodenním životě. Přihlásit se můžete do 6.11. 

8. listopadu 
středa 

10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA VE 
ZNOJMĚ -  Pro veřejnost, klienty a zájemce o službu. 
Přihlásit se můžete do 7.11. 

9. listopadu 
čtvrtek 

 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA -  Zima už pomalu ale jistě 
klepe na dveře. Přijďte si s námi tedy vyrobit něco pro 
vykouzlení příjemné atmosféry. Tentokrát si budete moci 
své domovy vyzdobit netradičními zimními koulemi a 
krásnými svícínky. Přihlásit se můžete do 8.11. 

14. listopadu 
úterý 

 

5:15 STRMILOV TKALCOVNA A PRAŽÍRNA -  Umělecká 
tkalcovna ve Strmilově na Jindřichohradecku je spjatá 
s šesti generacemi rodiny Kubáků. Vyrábí se zde vlněné 
tkaniny, deky, přikrývky, přehozy. Pro nás bude 
připraveno povídání o historii tkalcovského řemesla, 
prohlídka tkalcovny a v rámci společné dílničky si 
budete moct vyzkoušet i tkaní na stavu pod dohledem 
odborníka, na slovo vzatého. Kromě ukázek tkané tvorby 
ochutnáme i strmilovskou kávu a navštívíme pražírnu. 
Přihlásit se můžete do 13.11. 

15. listopadu 11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
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středa ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můžete do 14.11. 

 16. listopadu 
čtvrtek 

 

8:50 PLAVÁNÍ BOŽICE – Je důležité udržovat se 
v kondici, a proto jsme pro vás zajistili možnost zaplavat 
si ve slaném bazénu v Božicích. Koupele ve slané vodě 
jsou zdravější. Sůl obsažená ve vodě má antiseptické 
účinky, léčí kožní onemocnění a defekty.  
Vstupné 60 Kč/hodinu. Přihlásit se můžete do 15.11. 

21. listopadu 
úterý 

14:30 SLOVÁCKÁ KUCHYNĚ - Kdo přijde na Slovácko, 
pozná, že je v kraji, kde dlaň zůstává vždy otevřená k 
štědrému dávání i k vřelému uvítání. I my se blíž 
seznámíme se zdejší pohostinností a místní kuchyní. 
Připravíme si společně slovácké vdolečky, domácí 
zelňačku s klobásou a těšit se můžete i na podrobnosti o 
zdejší historii a tradicích. Přihlásit se můžete do 20.11. 

28. listopadu 
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 
tentokráte zaměříme na Vánoce a nebudou chybět ani 
obvyklá témata. Přihlásit se můžete do 27.11. 

 30. listopadu 
čtvrtek 

15:00 BOWLING – JEDENÁCTÉ 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 29.11. 

 

 

 

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. 
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Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Znojmo: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 774 715 107  

Ludmila Nováková, sociální pracovnice, 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 

 

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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