
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – červen 2018 
 

5. června 
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. Přihlásit se 
můžete do 4.6.  

6. června 
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 5.6. 

12. června 
úterý 

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 11.6. 

14. června 
čtvrtek 

14:30-17:00 DOMÁCÍ KOSMETIKA - Patříte mezi milovníky 
přírodních produktů a rádi zkoušíte nové věci? Domácí 
kosmetika je v poslední době velkým hitem. Vlastní výroba 
je levnější a navíc šetrná nejen k přírodě, ale také k vaší 
pleti. Společně si vyrobíme pleťový peeling, masku a krém 
na ruce. Přihlásit se můžete do 13.6. 

19. června 
úterý 

14:30-17:00 POZNÁVÁME REGIONÁLNÍ GASTRONOMII – 
KRKONOŠSKÁ KUCHYNĚ  - Krkonošská kuchyně bývala 
vzhledem k málo úrodné půdě a drsným klimatickým 
podmínkám velmi skromná a jídelníček velmi prostý. My 
společné nahlédneme pod její pokličku a připravíme si 
rozpeky se švestkami, fazolový salát a podkrkonošské 
kyselo.  Přihlásit se můžete do 18.6. 

20. června 
středa 

8:55 – 8:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA A PLAVBA PARNÍKEM 
PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – Dopoledne nás čeká 
vycházka kolem přehrady a odpoledne si pak užijeme 
dvouhodinovou plavbu parníkem po Brněnské přehradě 
společně s klienty z ostatních středisek, můžete se těšit i na 
kulturní program. Přihlásit se můžete do 13.6. 

25. června 
pondělí 

7:00-17:00 VALTICE a česko-rakouské pomezí – společně 
s klienty dalších pracovišť navštívíme stezku „Bosou 
nohou“, kde si vyzkoušíme chůzi po různých přírodních 
površích, a také navštívíme bylinkovou zámeckou zahradu. 



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 

 

Z technických důvodů budou informace a samostatná 
pozvánka k dispozici od 5.6. Přihlásit se můžete do 18.6. 

26. června 
úterý 

14:00-17:00 PŘEDPRÁZDNINOVÉ HODNOTÍCÍ POSEZENÍ 
VE STŘEDISKU - Přijďte se seznámit s tím, jaké pro vás 
připravujeme aktivity na teplé letní měsíce. Můžete se 
podělit o své připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké aktivity 
byste rádi do programu zařadili právě Vy. Přihlásit se 
můžete do 25.6. 

28. června 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – ŠESTÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling Baru 
v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se můžete do 
27.6. 

 

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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