
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – duben 2018 
 

3. dubna 
úterý 

14:30-17:00 PAMĚŤOLAMY – Máte rádi vědomostní soutěţe 
a kvízy? Přijďte si hravou formou procvičit paměť, oprášit 
své vědomosti a poměřit své síly s ostatními. Můţete se 
těšit na tematickou kategorii otázek týkající se Velikonoc. 
Přihlásit se můţete do 29.3.  

4. dubna 
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 můţete do 3.4. 

5. dubna 
čtvrtek 

7:50-17:00 ZA POZNÁNÍM DO TECHNICKÉHO MUZEA – 
navštivte s námi nové a zajímavé expozice v brněnském 
muzeu. Tentokrát se podíváme do vesmíru a to 
prostřednictvím výstavy věnované kosmonautice – Vladimír 
Remek – cesta ke hvězdám, budeme obdivovat rozsáhlou 
sbírku lega na výstavě Lega není nikdy dost a po 
společném obědě nás čekají zajímavosti ze světa vah a 
váţení v expozici Jak (se) lidé váţili. Vše bude doplněno 
zajímavým komentářem a haptickou prohlídkou mnoha 
exponátů. Přihlásit se můţete do 3.4. 

10. dubna 
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 můţete do 9.4. 

12. dubna 
čtvrtek 

14:30-17:00 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ 
PANORAMA - Přijďte se seznámit s tím, jaké pro vás 
připravujeme aktivity na teplé jarní a letní měsíce. Můţete 
se podělit o své připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké 
aktivity byste rádi do programu zařadili právě Vy. Přihlásit 
se můţete do 11.4. 

17. dubna 
úterý 

14:30-17:00 POZNÁVÁME REGIONÁLNÍ GASTRONOMII – 
JIHOČESKÁ KUCHYNĚ - Charakteristickým znakem 
jihočeské kuchyně byla v minulosti jednoduchost a 
úspornost. Základ tvořila především venkovská jídla 
z brambor, zelí, hub a ryb, kterých tu díky rybníkářství bylo 
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vţdycky dost. My vyuţijeme všechny tradiční suroviny a 
připravíme si houbovou kulajdu, jihočeské zelňáky a rybí 
hranolky. Přihlásit se můţete do 16.4. 

19. dubna 
čtvrtek 

14:30-17:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – RÁMEČEK NA 
FOTOGRAFII – Přemýšleli jste někdy nad originálním 
rámečkem na fotografii? Pokud ano, máme pro vás dobrý 
tip na jeho výrobu. Přijďte si s námi vyrobit zase něco 
nového. Přihlásit se můţete do 18.4. 

24. dubna 
úterý 

7:00-16:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA MANDLOŇOVÝMI 
SADY V HUSTOPEČÍCH – Mandloňový sad v Hustopečích, 
který byl znovu obnovený v posledních letech, je český 
unikát, v době jeho největšího rozmachu zde rostlo aţ 50 
tisíc stromů. Společně se projdeme nově vybudovanou 
Mandloňovou stezkou, aţ k rozhledně na Hustopečském 
starém vrchu a uděláme něco pro své zdraví. Více informací 
viz. pozvánka. Přihlásit se můţete do 20.4. 

26. dubna 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – ČTVRTÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŢELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling Baru 
v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se můţete do 
25.4. 

 

 

Kaţdou všední středu můţete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 17 hod. 

Kaţdé všední pondělí můţete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 17 hod. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální sluţby dle poţadavků 

klientů nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

 

Bliţší informace, přihlášky a moţnost 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 

mailto:znojmo@tyflocentrumbrno.cz
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web: www.centrumpronevidome.cz/znojmo 

 

Moravský Krumlov: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Moravský Krumlov, 

Růţová 39, 672 01 Moravský Krumlov 

e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz 

web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov 

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

