
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – červenec a srpen 2018 
 

3. července 
úterý 

10:00-15:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRNĚ - Hrajete si 
rádi? Pojďte si s námi zahrát společenské hry a procvičit 
paměť na Plovárnu na Louce. Na řadu přijdou nejen 
deskové hry, Člověče, nezlob se, ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. Sraz v 10:00 u 
pokladen. Přihlásit se můžete do 2.7. 

9. července 
pondělí 

14:30-17:00 BESEDA – ŽENSKÝ ŠPERK DNES A V 

MINULOSTI -  Krátký náhled do dějin zdobení ženského 

těla šperky spojený s ukázkou tzv. techniky ketlování, 
kterou se vyrábějí šperky do dnešních časů. Přihlásit se 
můžete do 8. 7. 

11. července 
středa 

6:00–18:00 BAŤŮV KANÁL - z Brna vyrazíme soukromým 
autobusem do Veselí nad Moravou a odtud již poplujeme 
lodí do Strážnice, kde pro nás bude připravena 
komentovaná prohlídka Průškova mlýna. Závazné 
přihlašování včetně poplatku za rezervaci plavebního 
lístku 100,- Kč do úterý 3. 7. 

12. července 
čtvrtek 

14:30-17:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – Určitě se vám už stalo, 
že jste chtěli někomu udělat radost, ale neměli jste do 
čeho zabalit dáreček. Máme pro vás velice jednoduchý 
typ na ozdobení dárkových krabiček. Přihlásit se můžete 
do 11.7.  

17. července 
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 16.7. 

18. července 
středa 

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 
PORADNA UZAVŘENA 

18. července 
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 17.7. 

19. července 
čtvrtek 

14:30-17:00 DESKOHRANÍ - Přijďte si s námi ve středisku 
zahrát pár deskových her. Nebude chybět Tik Tak Bum, 
Člověče nezlob se ani Šachy. Přihlásit se můžete do 18.7. 
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24. července 
úterý 

8:45-15:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA – NOVÝ HRÁDEK - Z 
Podmolí společně vyrazíme ke zřícenině Nového Hrádku. 
Celkem ujdeme asi 8 km krásnou přírodou. Trasa je 
nenáročná a vede převážně lesem. Na Novém Hrádku si 
prohlédneme zachované části hradu, vyslechneme 
zajímavý výklad průvodce o pohnuté historii hradu. 
Vstupné ZTP, ZTP/P a doprovod 30 Kč. Přihlásit s můžete 
do 23.7. 

26. července 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – SEDMÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU - Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 25.7. 

31. července 
úterý 

14:30-17:00 VAŘENÍ PRO ZDRAVÍ A ŠTÍHLOU LINII I. – 
taky jste přemýšleli o tom, jak se dobře najíst, pochutnat 
si a ještě udělat něco pro svoje zdraví? Vyzkoušejte naše 
odlehčené recepty a zařaďte do svého jídelníčku o něco 
zdravější pokrmy. V první části našeho společného 
vaření si připravíme zelofleky a makové bábovičky. 
Přihlásit se můžete do 30.7. 

2. srpna 
čtvrtek 

8:40-16:00 MORAVSKÝ KRUMLOV – TURISTICKÁ 
VYCHÁZKA KOLEM TÝNSKÉHO RYBNÍKA – Připravili 
jsme pro vás nenáročnou turistickou vycházku kolem 
Týnského rybníka, kterou spojíme s koupáním a 
osvěžením se v další přírodní nádrži Vrabčí hájek. Trasa 
je dlouhá cca 4 km a vede rovinatým terénem. Přihlásit 
se můžete do 31.7. 

7. srpna 
úterý 

8:45-17:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA A KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA HRADU CORNŠTEJN – Hrad Cornštejn nad 
vodní hladinou u Bítova pochází ze 14. století a byl 
postaven nedaleko místa původního hradiště. S 
Cornštejnem se pojí skutečně bohatá historie, protože 
patřil až do dobytí husity českým králům. A my se 
s touto historií seznámíme, projdeme se také v krásné 
přírodě, která hrad obklopuje. Vstupné pro ZTP, ZTP/P a 
doprovod 50 Kč.  Přihlásit se můžete do 2.8. 

8. srpna 
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 TZP/P 50,- Kč. 
Přihlásit se můžete do 7.8. 
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9. srpna 
čtvrtek 

14:30-17:00 VÝTVARNÁ DÍLNA – Tentokrát vás naučíme, 
jak jednoduše ozvláštnit příbory pomocí Fimo hmoty. 
Ozdobíme lžičky a vyrobíme brože. Přihlásit se můžete 
do 8.8. 

14. srpna 
úterý 

10:00-15:00 HRAVÝ DEN NA PLOVÁRNĚ - Hrajete si 
rádi? Pojďte si s námi zahrát společenské hry a procvičit 
paměť na Plovárnu na Louce. Na řadu přijdou nejen 
deskové hry, Člověče, nezlob se, ale také hry slovní a 
paměťové. Vstup pro ZTP a ZTP/P zdarma. Sraz v 10:00 u 
pokladen. Přihlásit se můžete do 13.8. 

16. srpna 
čtvrtek 

6:00-17:00 TURISTISTICKÁ VYCHÁZKA A 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA HRADU BUCHLOV -  Asi 3 
kilometry severozápadně od Buchlovic stojí na vysokém 
kopci zdaleka viditelný a majestátný hrad Buchlov. Hrad 
je ukázkou středověké pevnostní architektury a hradní 
interiéry dokumentují vývoj bytové kultury od 15. do 19. 
století. Po prohlídce hradu, bude následovat turistická 
vycházka v délce cca 5 km po lesních zpevněných 
cestách. Vstupné do hradu ZTP – 90 Kč, ZTP/P a 
doprovod zdarma. Přihlásit se můžete do 9.8. 

21. srpna 
úterý 

7:45-16:00 VÝSTAVA COSMOS DISCOVERY – Velkolepá 
výstava kosmonautiky, kde na několika tisících metrech 
čtverečních budete moci poznat úplné počátky vývoje 
raket a kosmických lodí, první cesty do vesmíru a další 
zásadní milníky v dobývání vesmíru. Vstupné ZTP/P – 
190 Kč, doprovod ZDARMA Přihlásit se můžete do 13.8. 

23. srpna 
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 20.8. 

28. srpna 
úterý 

14:30-17:00 VAŘENÍ PRO ZDRAVÍ A ŠTÍHLOU LINII II. – 
Naše další setkání nad zdravou a chutnou stravou 
budeme věnovat přípravě mandlových sušenek, 
vaječnému salátu a různým úpravám čerstvé zeleniny. 
Přihlásit se můžete do 27.8. 

30. srpna 
čtvrtek 

10:00-16:00 KOMENTOVANÁ PROJÍŽĎKA ZNOJEMSKÝM 
HISTORICKÝM VLÁČKEM A TURNAJ V BOWLINGU – 
setkáme se s klienty brněnského a břeclavského 
TyfloCentra a společně se projedeme Znojmem 
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v městském vláčku, kde nás průvodce seznámí s 
historickými zajímavostmi a památnými místy, našeho 
krásného města. Odpoledne (od 14:00) nás čeká turnaj 
v bowlingu, v tradičním Bowling Baru v Příměticích. 
Pojďte se seznámit a změřit síly ve hře. Můžete se 
zúčastnit celodenního programu, nebo jen jeho 
dopolední či odpolední části. Jízdné ve vláčku pro ZTP, 
ZTP/P 40 Kč, obyčejné jízdné 70 Kč, bowlingová dráha 
zdarma. Přihlásit se můžete do 27.8. 

 

 

Každou všední středu můžete navštívit sociálně právní poradnu ve 

Znojmě v době od 13 do 16 hod. 

Každé všední pondělí můžete navštívit sociálně právní poradnu 

v Moravském Krumlově v době od 13 do 16 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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