
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – květen 2018 
 

2. května 
středa 

8:00-17:00 STEP A VÝSTAVA VLASTY FIALOVÉ – Máte 
jedinečnou příležitost seznámit se stepařským uměním a 
naučit se několik stepařských kroků od odborníků 
z tanečního studia NOO FEET. Odpoledne navážeme 
v podobném duchu a navštívíme výstavu věnovanou životu 
jedné z nejtalentovanějších hereček své doby - Vlastě 
Fialové. Přihlásit se můžete do 27.4. 

3. května 
čtvrtek 

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. Přihlásit se 
můžete do 2.5. 

9. května 
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 4.5. 

15. května 
úterý 

14:30-17:00 BESEDA – HISTORICKÉ ZBRANĚ – Využijte 
jedinečné příležitosti a pojďte si poslechnout zajímavé 
vyprávění sběratele palných a sečných zbraní a zároveň i 
našeho klienta Pavla Pelána. Popovídá nám o tom, jak se ke 
svému koníčku dostal, jak rozšiřuje svou sbírku a představí 
nám příběhy jednotlivých vzácných historických zbraní. 
Přihlásit se můžete do 14.5. 

17. května 
čtvrtek 

9:45-16:00 KRAVSKO – VYCHÁZKA KE KONÍM - Pokud se 
chcete něco dozvědět o těchto ušlechtilých zvířatech, jak o 
ně pečovat, krmit je a jak se zase oni odmění nám, určitě 
s námi pojeďte do Kravska. Přihlásit se můžete do 16.5. 

22. května 
úterý  

8:50-16:00 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ JAK JI 
JEŠTĚ NEZNÁTE - HARDEGG Spolu s naší tradiční 
průvodkyní paní Holubovou se vydáme objevovat krásy 
národního parku Podyjí a prozkoumáme přírodu v okolí 
vyhlídky Hardegg. Trasa vede nenáročným terénem a její 
celková délka bude cca 7 km. Přihlásit se můžete do 21. 5. 

24. května 
čtvrtek 

14:30-17:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – 3D KVĚTINOVÉ PŘÁNÍ – 
Tentokrát budeme vyrábět krásné přáníčko s květinovou 
tématikou. Přihlásit se můžete do 23.5. 



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 

 

29. května 
úterý 

14:30-17:00 POZNÁVÁME REGIONÁLNÍ GASTRONOMII – 
SLEZSKÁ KUCHYNĚ - Slezská kuchyně vychází z tradičních 
surovin této oblasti a kulinářských dovedností mnoha 
generací, předávaných v rodinách z pokolení na pokolení. 
Tradičními pokrmy jsou brambory, zelí, hrách, různé kaše, 
šišky (halečky) a sladké omáčky (bryja). My si společně 
upečeme drobenkové koláče a kraple se špenátovou 
nádivkou. Přihlásit se můžete do 28.5. 

31. května 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – PÁTÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling Baru 
v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se můžete do 
30.5. 

 

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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