
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – únor 2018 
 

1. února 
čtvrtek 

 

14:30-16:15 JIHOMORAVSKÉ MUZEUM – STŘÍPKY Z DĚJIN 
MÓDY– Výstava pojednává o dějinách historického kostýmu 
a jeho vývoji od starověku až do 80. let 20. století. Jistě 
okouzlí i vás. Každou epochu zde charakterizují osobnosti, 
které si s ní spojujeme. K vidění bude například Kleopatra, 
císařovna Sisi nebo lady Diana. Vstupné pro ZTP/P a ZTP: 
30,- Kč Přihlásit se můžete do 31.1. 

6. února 
úterý 

14:30-17:00 PAMĚŤOLAMY – 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 
5.2.  

7. února 
středa 

11:00-12:00 SOLNÁ JESKYNĚ – Přijďte si s námi zarelaxovat 
a odpočinout si v příjemném prostředí solné jeskyně. 
Vstupné pro seniory ZTP a ZTP/P 50 Kč. Přihlásit se můžete 
do 6.2. 

8. února 
čtvrtek 

14:30-17:00 VALENTÝNSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA –  Chcete 
svým blízkým udělat na Valentýna radost nebo si sami 
tematicky vyzdobit dům? Přijďte si s námi vyrobit 
valentýnský srdíčkový řetěz a krásné valentýnské srdíčko 
vhodné jako ozdoba stěny i zápich do květináče. Přihlásit se 
můžete do 7. 2. 

13. února 
úterý 

14:30-17:00 ZAMILOVANÉ PEČENÍ – Sladké šátečky plněné 
marmeládou nebo škvarková srdíčka? Toť otázka. My 
tvrdíme, že obojí má něco do sebe. Přijďte si s námi upéct 
pár dobrot a obohatit svůj kuchařský repertoár o další 
nápady. Přihlásit se můžete do 12.2. 

20. února 
úterý 

8:00-17:00 VÝSTAVA – VÍTEJTE U NEANDERTÁLCŮ -  
Zhýčkaní pokrokem, ústředním topením a vždy dostupném 
jídle v supermarketu jsme ztratili své schopnosti lovu. Do 
šikovnosti a nápaditosti neandertálců máme holt daleko a 
ulovit mamuta bychom nezvládli. Výstava v Moravském 
zemském muzeu představuje běžný život neandertálců a 
jejich fascinující schopnost přežít v drsných podmínkách. 
Více informací o výstavě naleznete v pozvánce.  Vstupné 
ZTP/P a doprovod zdarma, ZTP 45,- Kč. Přihlásit se můžete 



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 19.2. 

22. února 
čtvrtek 

14:00-16:00 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 
21.2. 

27. února 
úterý 

14:30-17:00 DESKOHRANÍ - Přijďte si s námi ve středisku 
zahrát pár deskových her. Budou pro vás připraveny i hry 
nové – například Popelčino přebírání, kde procvičíte svůj 
hmat. Nebudou chybět ani hry známější – Tik Tak Bum, 
Člověče nezlob se nebo Šachy.  Přihlásit se můžete do 26.2.  

 

 

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  

Ludmila Nováková, sociální pracovnice, 532 307 909 

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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