
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 2018 
 

1. března 
čtvrtek 

 

10:30-13:30 O LOUTKÁCH - Kdo by neměl rád loutkové 
divadlo. A co by bylo loutkové divadlo bez loutek? Pojeďte 
s námi navštívit výrobnu loutek a marionet v Oblekovicíc. 
V současnosti se jedná o největšího výrobce loutek ve 
střední Evropě a řada výtvorů odchází i do zahraničí. 
Tradice této manufaktury je delší než čtvrt století. Přihlásit 
se můžete do 28.2. 

6. března 
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 
5.3.  

7. března 
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 6.3. 

8. března 
čtvrtek 

14:30-17:00 IZRAEL - CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY - Zveme 
Vás srdečně na besedu o cestě do Svaté země neboli 
Izraele. Vyprávění o pouti na Blízký východ a zážitcích s tím 
spojenými. O svých zážitcích bude vypravovat  L. 
Nováková, která tuto zemi navštívila a přivezla si spoustu 
zážitků a poznatků o zemičce, která, ač neleží v Evropě, je 
na břehu Středozemního moře. O setkání s tamními 
obyvateli a jejich krásnému vztahu k České republice. 
Přihlásit se můžete do 7.3.  

13. března 
úterý 

7:50 - 17:00 – VÝLET DO MINULOSTI – V Brně navštívíme 
výstavu interiérů panelových bytů ze 70. a 80. let v 
Moravské galerii. Čeká nás komentář k výstavbě 
panelových sídlišť, která se stala urbanistickým, 
architektonickým a designérským experimentem. Exponáty 
si můžeme hapticky prohlédnout a společně při tom 
zavzpomínat. Odpoledne se pak vydáme do 
Ditrichsteinského paláce a výstavu Středoevropská 
křižovatka: Morava ve 20. století. Přihlásit se můžete do 
12.3. 
 



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 

 

15. března 
čtvrtek 

14:30-17:00 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA –   
Velikonoce se už blíží a ani letos vás neošidíme o 
velikonoční výtvarnou dílnu. Tentokrát budeme vyrábět 
závěsnou velikonoční dekoraci z fimohmoty a vyzkoušíme 
si i origami.  Přihlásit se můžete do 14. 3. 

20. března 
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 19.3. 

22. března 
čtvrtek 

15:00-17:00 BOWLING – TŘETÍ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling Baru 
v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se můžete do 
21.3. 

27. března 
úterý 

14:30-17:00 POZNÁVÁME REGIONÁLNÍ GASTRONOMII- 
HANÁCKÁ KUCHYNĚ – Krajina rozlehlých úrodných polí 
a chráněných lužních lesů, ležící v samém srdci Moravy. 
Láska k rodné půdě a tradicím se zde dědí po generace a je 
tak zárukou pro vznik výborných pokrmů. V rámci besedy 
se seznámíte s místními tradičními pokrmy a společně si 
připravíme olomouckou tvarůžkovou pomazánku, loupáčky 
s povidlím a hanácký salát.  Přihlásit se můžete do 26.3. 

 

 

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  

Ludmila Nováková, sociální pracovnice, 532 307 909 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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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 

mailto:znojmo@tyflocentrumbrno.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/znojmo
mailto:m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov

