
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – květen 2017 
 

2. května 
úterý 

 

14:30 HUDEBNÍ OKÉNKO - TRAMPSKÉ PÍSNIČKY- Máte 
rádi hudbu? Přijďte si s námi zazpívat nebo jen 
poslechnout známé písničky. Tentokrát se zaměříme na 
trampské písničky. Přihlásit se můžete do 2.5. 

3. května 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můžete do 2.5. 

4. května 
čtvrtek 

 

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 3.5. 

9. května 
úterý 

 

14:30 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII – 
NĚMECKÁ KUCHYNĚ - Kuchyně v Německu se vůbec 
nevyznačuje buřtem a zelím, jak tvrdí mnohá klišé v 
zahraničí. Je nejen velice různorodá, ale i bohatá na 
celou řadu specialit či přinejmenším na výběr mnoha 
potravin. My si společně připravíme Alsaský cibulový 
koláč a Schwarzwaldské taštičky s višněmi a čokoládou. 
Přihlásit se můžete do 5.5. 

11. května 
čtvrtek 

 

14:30 VÝSTAVA STAVEBNICE MERKUR V DOMĚ UMĚNÍ 
– Stavebnice Merkur patřily vždy mezi nejoblíbenější 
hračky dětí. Lze z nich sestavit nejrůznější stroje, vozidla 
a konstrukce. Výstava nás zavede nejen do historie této 
slavné stavebnice, ale ukáže nám, jak pozoruhodné věci 
lze ze stavebnice sestavit. Sraz v 14:20 před Domem 
umění, vstupné ZTP, ZTP/P 30 Kč, doprovod zdarma. 
Přihlásit se můžete do 10.5. 

16. května 
úterý 

 

6:50 TŘEBÍČ – PO STOPÁCH ŽIDOVSKÉ HISTORIE – 
Pojeďte s námi na výlet do Třebíče. Bude pro vás 
připravena procházka s průvodcem, který nás seznámí s 
historií Zadní synagogy, domu Seligmanna Bauera a 
dalších památek. Vstupné pro ZTP, ZTP/P a doprovod 
120 Kč. Více informací naleznete v pozvánce. Přihlásit se 
můžete do 15.5. 



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 

 

18. května 
čtvrtek 

 

10:00 FILMOVY KLUB – 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 o 
Skinheads a Rainbow. Přihlásit se můžete do 17.5. 

 23. května 
úterý 

 

15:00 BOWLING – PÁTÉ 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 15.5. 

30. května 
úterý 

8:45 TOULKY LEDNICKO-VALTICKÝM AREÁLEM – 
Vydejte se s námi na vycházku v délce 7 km 
v nenáročném lesním terénu, během které absolvujeme 
prohlídku několika památek Lednicko-Valtického areálu. 
Více informací naleznete v pozvánce. Přihlásit se můžete 
do 23.5. 

 

 

 

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. 
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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  

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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