
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – červen 2017 
 

1. června 
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 můţete 
do 31.5. 

6. června 
úterý 

 

9:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA GRÁNICKÝM ÚDOLÍM PO 
STOPÁCH MLOKA HUGA - Ve stínu vzrostlých stromů 
se schováme před sluníčkem a vypravíme se po naučné 
stezce mloka Huga. Cestou potkáme dřevěné modely 
lesní zvěře, různých ţivočichů a hub, stezka je doplněná 
i zvukovým záznamem zpěvu ptáků, které zkusíme 
rozeznat. Přihlásit se můţete do 5.6. 

7. června 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můţete do 6.6. 

13. června 
úterý 

 

14:30 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V CAFE 
PANORAMA – Přijďte se seznámit s připravovanými 
letními aktivitami, zhodnotíme i jiţ proběhlé aktivity. 
Můţete se podělit o své nápady. Přihlásit se můţete do 
12.6. 

15. června 
čtvrtek 

 

10:00 ŢIDOVSKÁ KUCHYNĚ – POZNÁVÁME SVĚTOVOU 
GASTRONOMII - Ţidovská kuchyně je velice unikátní a 
neobvyklá tím, ţe do ní zasahuje sama filosofie 
ţidovského stravování a prvky náboţenských pravidel, 
ty jsou konkrétně obsaţeny především v Tóře známa 
jako kašrut. Z ţidovské kuchyně téţ 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 můţete do 14.6. 

 20. června 
úterý 

 

8:55 PROCHÁZKA A PLAVBA PARNÍKEM PO 
BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – Dopoledne nás čeká 
procházka kolem přehrady a odpoledne si pak uţijeme 
dvouhodinovou plavbu parníkem po Brněnské přehradě, 
můţete se těšit i na kulturní program. Přihlásit se můţete 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3ra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1rut


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 

 

do 16.6. 

27. června 
úterý 

15:00 BOWLING – ŠESTÉ KOLO 2. LIGY O ZLATOU 
KUŢELKU - Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můţete do 26.6. 

29. června 
čtvrtek 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA – Přijďte si s námi vyrobit 
krásné skleněné vázy na květiny zdobené ubrouskovou 
technikou. Přihlásit se můţete do 28.6. 

 

 

 

Kaţdou všední středu můţete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 17 hod. 

Kaţdé všední pondělí můţete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální sluţby dle poţadavků 

klientů 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, 

Růţová 39, 672 01 Moravský Krumlov 

e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov 
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