
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – březen 2017 
 

1. března 
středa 

 

11:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Pojďte si s námi relaxovat do 
příjemného prostředí solné jeskyně. Vstupné pro seniory 
ZTP a ZTP/P 50 Kč, průvodce platí také 50 Kč. Přihlásit 
se můžete do 28.2. 

7. března 
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 6.3. 

14. března 
úterý 

 

14:30 VÝTVARNÁ DÍLNA – Pojďte si s námi vytvořit 
krásnou jarní dekoraci. Můžete si vyrobit papírové 
motýlky nebo zápichy do květináčů. Přihlásit se můžete 
do 13.3. 

16. března 
čtvrtek 

 

14:30 – HUDEBNÍ OKÉNKO - Máte rádi hudbu? Rádi ji 

posloucháte a sami si doma i zazpíváte? Tak to zkuste 

s námi, připravujeme pro vás cyklus setkání, věnovaný 

hudbě, tentokrát se zaměříme na lidovky. Přihlásit se 

můžete do 15.3. 

21. března 
úterý 

 

15:00 BOWLING – DRUHÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU - Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 20.3. 

23. března 
čtvrtek 

 

14:30 THAJSKÁ KUCHYNĚ – POZNÁVÁME SVĚTOVOU 
GASTRONOMII - Thajská kuchyně patří mezi 
nejvyhledávanější kuchyně světa. Jako všechny národní 
kuchyně je ovlivněna svou polohou. Velký vliv na ni 
měla Čína z východu (nudle, wok) a Indie (karí) ze 
západu. My si společně připravíme tradiční polévku Pad 
Thai a nejpopulárnější thajské pouliční jídlo špízy Satay 
s arašídovou omáčkou. Přihlásit se můžete do 22.3. 

 28. března 
úterý 

 

6:00 VÝLET DO OLOMOUCE – Připravili jsme pro vás 
jarní výlet do Olomouce, dopoledne navštívíme 
výstaviště Flory Olomouc, kde budete mít možnost 
prohlédnout si kvetoucí skleníky a odpoledne 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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navštívíme kostel sv. Mořice, kde je pro nás připravena 
komentovaná prohlídka a ukázka hry na varhany. Na 
výletě se budete moci setkat i s dalšími klienty 
z ostatních středisek. Více informací naleznete 
v pozvánce. Vstupné do kostela pro ZTP, ZTP/P a 
doprovod - 40 Kč. Přihlásit se můžete do 22.3. 

30. března 
čtvrtek 

10:00 FILMOVÝ KLUB – 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 více o Heetheds 
(kulturisti) a Motorkáři. Přihlásit se můžete do 29.3. 

 

 

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. 

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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