
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – leden 2018 
4. ledna 
čtvrtek 

 

14:30 - 16:45 NOVOROČNÍ HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ 
POSEZENÍ V CAFE PANORAMA – Přijďte se seznámit 
s tím, co nás čeká v novém roce. Můžete se podělit o své 
připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké aktivity byste rádi 
zařadili do programu. Přihlásit se můžete do 3.1. 

9. ledna 
úterý 

14:30 - 17:00 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 8.1. 

10. ledna 
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 9.1. 

16. ledna 
úterý 

8:00 - 17:00 BRNO - TECHNICKÉ MUZEUM - NÁVŠTĚVA 
VÝSTAVY RYTÍŘI NEBES A VÝSTAVY UMĚNÍ EMAILU A 
SMALTU - Společně se vrátíme do Technického muzea, 
kde navštívíme komentovanou výstavu věnovanou 
letcům, technikům a vůbec veškerému  personálu 
 z Královského letectva britských ozbrojených sil (RAF). 
Poté se přesuneme na výstavu, která odkrývá tajemství 
techniky, která prostřednictvím ohně spojuje dva tak 
rozdílné materiály, jako jsou kov a sklo, do světa smaltu 
a emailu. Přihlásit se můžete do 15.1. 

18. ledna 
čtvrtek 

14:30 - 17:00 BESEDA – PRVNÍ POMOC ANEB 
ZÁKLADNÍ KROKY K ZÁCHRANĚ ŽIVOTA – Všichni jistě 
známe základní zásady poskytování první pomoci, nikdy 
ale není na škodu si je zopakovat i s praktickou ukázkou. 
Tentokrát se budeme věnovat první pomoci 
poskytovanou dětem a obvazovým technikám. Besedou 
nás bude provázet opět Jana Puchegger Chadalíková 
Přihlásit se můžete do 17. 1. 

23. ledna 
úterý 

14:30 - 17:00 POZNÁVÁME REGIONÁLNÍ GASTRONOMII- 
SLOVENSKÁ KUCHYNĚ - Původně jsme se v tomto roce 
měli věnovat jen české regionální kuchyni, ale proč 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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nezačít u našich nejbližších sousedů. Dozvíte se 
zajímavé informace o tradiční slovenské kuchyni a 
společně si připravíme Bubálky - pařené buchtičky a 
spišské brynzové pirožky. Přihlásit se můžete do 22.1. 

 25. ledna 
čtvrtek 

15:00 - 17:00 BOWLING – PRVNÍ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 24.1. 

30. ledna 
úterý 

14:30 - 17:00 DESKOHRANÍ VE STŘEDISKU – 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 29.1. 

 

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,  

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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