
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – červenec a srpen 2017 
 

3.7. - 7.7.  
 

STŘEDISKA UZAVŘENA Z DŮVODU ČERPÁNÍ 
DOVOLENÉ 

11. července 
úterý 

 

14:30 BESEDA – MÝTY O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ - Taky jste 
slyšeli, že bychom neměli pít mléko, živočišné tuky jsou 
škodlivé a pšeničný lepek je novodobý jed? Právě s 
těmito předsudky se vyrovnáváme každý den, když 
přemýšlíme o tom, co dobrého si dáme k jídlu. V 
průběhu naší besedy si můžete ujasnit jak to opravdu je 
a udělat si vlastní názor. Přihlásit se můžete do 10.7. 

13. července 
čtvrtek 

10:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRNĚ – Hrajete si rádi? 
Pojďte si s námi zahrát společenské hry a procvičit 
paměť na Plovárnu v Louce. Na řadu přijdou nejen 
deskové hry, Člověče, nezlob se. Ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. Přihlásit se 
můžete do 12. 7. 

18. července 
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 17.7. 

19. července 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můžete do 18.7. 

20. července 
čtvrtek 

 

14:30 PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ – Přijďte si s námi 
vyrobit krásné letní tričko. Za pomoci citronových 
razítek si ozdobíme bílé tričko, které si vezmete s sebou. 
Přihlásit se můžete do 19.7. 

 25. července 
úterý 

 

15:00 BOWLING – SEDMÉ 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 24.7. 

27. červenec 
čtvrtek 

10:00 FILMOVÝ KLUB – FAN VAVŘINCOVÁ – Tentokrát 
na letní odpočinkové téma. Připravili jsme pro vás 
besedu o autorce mnoha zábavných románů Fan 
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Vavřincové, spojenou s promítáním jejího nejznámějšího 
seriálu Taková normální rodinka. Přihlásit se můžete do 
26.7. 

 

1. srpna 
úterý 

 

14:30 EXKURZE DO EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ VE 
ZNOJMĚ - Ačkoliv je Znojmo známo spíš vínem než 
pivem, přesto i zdejší tradice vaření piva je  dlouholetá. 
Pivo se zde vařilo již od roku 1278, kdy římský král 
Rudolf I. udělil městu Znojmu právo várečné a mílové. 
Až roku 2009 byla jeho výroba přerušena. V roce 
2015 se sem po šestileté odmlce výroba piva vrátila. 
Vstupné pro ZTP, ZTP/P a doprovod 40 Kč. Přihlásit se 
můžete do 31.7.  

3. srpna 
čtvrtek 

10:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRNĚ – Hrajete si rádi? 
Pojďte si s námi zahrát společenské hry a procvičit 
paměť na Plovárnu v Louce. Na řadu přijdou nejen 
deskové hry, Člověče, nezlob se. Ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. Přihlásit se 
můžete do 2. 8. 

7. srpna 
pondělí 

 

8:50 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ JAK JI 
JEŠTĚ NEZNÁTE - HARDEGG – Spolu s naší tradiční 
průvodkyní paní Holubovou se vydáme objevovat krásy 
národního parku Podyjí a prozkoumáme přírodu v okolí 
vyhlídky Hardegg. Trasa vede nenáročným terénem a její 
celková délka bude cca 6 km. Přihlásit se můžete do 6. 8. 

9. srpna 
středa 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Vstupné pro seniory ZTP a 
ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit se 
můžete do 8.8. 

10. srpna 
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 9.8. 

 15. srpna 
úterý 

 

14:30 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V CAFE 
PANORAMA - Přijďte se seznámit s připravovanými 
aktivitami, zhodnotíme i ty, které už proběhly. Můžete se 
podělit i o své nápady na další akce. Přihlásit se můžete 
do 14.8. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1278
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_I.
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17. srpna 
čtvrtek 

14:30 HUDEBNÍ OKÉNKO – Máte rádi hudbu? Rádi ji 
posloucháte a sami si doma i zazpíváte? Tak to zkuste 
s námi. Tentokrát se zaměříme na písničky o zvířatech. 
Můžete si vybrat svoji oblíbenou píseň. Přihlásit se 
můžete do 16.8. 

22. srpna 
úterý 

5:15 TŘEBOŇ – MĚSTO RYBNÍKŮ – Už loni jsme se 
přesvědčili o tom, že Třeboň je krásné městečko. Letos 
se společně projdeme kolem rybníka Svět ke 
Schwarzenberské hrobce a poté pro vás bude 
připravena exkurze v pivovaru Regent. Vstupné pro ZTP 
– 50 Kč, ZTP/P a doprovod zdarma. Pivovar Regent - 120 
Kč/ osoba. Přihlásit se můžete do 21.8. 

24. srpna 
čtvrtek 

14:00 LETNÍ BESEDA SE SAGITTOU - Přijďte se podívat 
na novinky ze světa pomůcek pro zrakově postižené. 
Pracovník firmy Sagitta pan Kachel nám představí řadu 
pomůcek, které uvádí na trh, prezentovat nám bude 
především kamerovou lupu s hlasovým výstupem 
Acuity, kapesní kamerovou lupu Pangoo 5,5 systém 
ozvučení Kapsis a další pomůcky. Přihlásit se můžete do 
22.8. 

29. srpna 
úterý 

15:00 BOWLING – OSMÉ 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 28.8. 

31. srpna 
čtvrtek 

8:45 MORAVSKÝ KRUMLOV – TURISTICKÁ VYCHÁZKA 
KOLEM TÝNSKÉHO RYBNÍKA – Připravili jsme pro vás 
nenáročnou turistickou vycházku kolem Týnského 
rybníka, kterou spojíme s koupáním a osvěžením se 
v další přírodní nádrži Vrabčí hájek. Trasa je dlouhá cca 
4 km a vede rovinatým terénem. Přihlásit se můžete do 
30.8. 
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Každou všední středu můžete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 16 hod. 

Každé všední pondělí můžete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 16 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

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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