
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – duben 2017 
 

4. dubna 
úterý 

 

14:30 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V CAFE 
PANORAMA – Přijďte se seznámit s připravovanými 
jarními aktivitami, zhodnotíme i jiţ proběhlé aktivity. 
Mŧţete se podělit o své nápady. Přihlásit se mŧţete do 
3.4. 

5. dubna 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Pojďte si s námi relaxovat 
v příjemném prostředí solné jeskyně. Vstupné pro 
seniory ZTP a ZTP/P 50 Kč, prŧvodce platí také 50 Kč. 
Přihlásit se mŧţete do 4.4. 

6. dubna 
čtvrtek 

 

14:30 PAMĚŤOLAMY, ANEB VEKLÁ HRA O ZLATÝ 
MOZEK – Máte rádi vědomostní soutěţe 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 mŧţete 
do 5.4. 

11. dubna 
úterý 

 

14:30 VELIKONOČNÍ PEČENÍ – Společně se naladíme na 
velikonoční atmosféru a upečeme si ořechové trdelníky 
a jidáše. Abyste byli připraveni na záplavu vařených 
vajíček a věděli si s nimi rady, naučíme vás i vajíčkovou 
pomazánku s přídavkem mladých čerstvých kopřiv. 
Přihlásit se mŧţete do 10.4. 

13. dubna 
čtvrtek 

 

14:30 VÝTVARNÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA – Přijďte si 
vyrobit velikonočního popcornového beránka do 
květináče a krásné kraslice zdobené skořápkami nebo 
provázky k výzdobě domu. Přihlásit se mŧţete do 12.4. 

 14. 4. A 17. 4. STŘEDISKA UZAVŘENA Z DŦVODU 
STÁTNÍHO SVÁTKU 

18. dubna 
úterý 

 

15:00 BOWLING – ČTVRTÉ KOLO 2. LIGY O ZLATOU 
KUŢELKU - Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
mŧţete do 13.4. 

 25. dubna 
úterý 

 

8:55 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ, JAK JI 
JEŠTĚ NEZNÁTE – HAVRANICKÉ VŘESOVIŠTĚ – naše 
prŧvodkyně z NPP, paní Holubová, nás provede z Hnánic 
pres Havranické vřesoviště na Saelsfieldŧv kámen aţ do 



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 

 

Popic. Trasa bude dlouhá 6-7 kilometrŧ nenáročným 
terénem. Přihlásit se mŧţete do 24.4. 

27. dubna 
čtvrtek 

8:00 VÝLET – LETIŠTĚ BRNO – Komentovaná prohlídka 
letiště v Brně Tuřanech. Poznejte zákulisí letecké 
přepravy a podívejte se s námi na letiště včetně jeho 
neveřejných prostor. Exkurze je pro vás zajištěna 
zdarma. Více informací naleznete v pozvánce. Přihlásit 
se mŧţete do 14.4. 

 

 

 

Kaţdou všední středu mŧţete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 17 hod. 

Kaţdé všední pondělí mŧţete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální sluţby dle poţadavkŧ 

klientŧ nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

Bliţší informace, přihlášky a moţnost 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, 

Rŧţová 39, 672 01 Moravský Krumlov 

e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov 
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