
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – září 2018 
 

4. září 
úterý 

7:00-18:00 Z JESKYNĚ DO ZAHRADY SMYSLŮ – Navštivte 
s námi Zahradu smyslů, kde si budete moci užívat všemi 
smysly nejrůznější interaktivní exponáty. Budete mít také 
možnost navštívit barokní zámek. Více informací naleznete 
v přiložené pozvánce. Přihlásit se můžete do 27.8. 

5. září 
středa 

10:00-17:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Seznamte se 
s nabídkou sociálních služeb na Znojemsku. K dispozici 
budou pracovníci jednotlivých zařízení, ukázky pomůcek a 
výrobků, informační letáky a zajímavý kulturní program. 
Přihlásit se můžete do 4.9. 

10. září 
pondělí 

7:00-18:00 BÍLÉ KARPATY – Vydejte se s námi na putování 
Národní přírodní rezervací Čertoryje – dozvíte se spoustu 
zajímavostí. Trasa bude dlouhá asi 5 km. Více informací 
naleznete v přiložené pozvánce. Přihlásit se můžete do 4.9. 

12. září 
středa 

7:55-17:00 EXKURZE DO ČESKÉ TELEVIZE A DO ZETORU – 
exkurze v ČT a návštěva pracoviště, kde se nahrávají zvukové 
popisy včetně praktické ukázky. Poté se přesuneme jen o pár 
metrů vedle a navštívíme Zetor Gallery, což je netradiční 
muzeum, ve kterém tradiční výrobce zemědělské techniky 
představuje nejen pohled do bohaté historie traktorů Zetor, ale 
i přehlídku techniky moderní.. Vstup je 25 Kč. Přihlásit se 
můžete do 3. 9. 

18. září 
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. Přihlaste se do 17.9. 

19. září 
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 18.9. 

20. září 
čtvrtek 

10:00-15:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA SE SLADKOU TEČKOU –
Pojďte se s námi projít krásným okolím Cínové hory ve 
Znojmě. Na závěr vycházky navštívíme cukrárnu v Kasárnách 
a ochutnáme místní dobroty. Přihlásit se můžete do 19.9.  

25. září 
úterý 

14:30-17:00 POZNÁVÁME SVĚTOVOU GASTRONOMII – 
ŘECKÁ KUCHYNĚ - Pokračování v cyklu besed o poznávání 
světových kuchyní, tentokrát se zaměříme na řeckou kuchyni. 



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 

 

Řecká kuchyně vychází z tisícileté historie a svou rozmanitostí 
chutí dokáže uspokojit snad úplně každého. Její předností je, 
že je lehce stravitelná a z velké části vychází z čerstvých 
surovin. Především ze zeleniny, bylinek, olivového oleje, ale 
i masa či mléčných výrobků, přičemž příprava pokrmů je vždy 
velmi jednoduchá. Společně si poté připravíme několik 
klasických pokrmů - řecký salát, bureki a koblížky 
loukoumades. Přihlásit se můžete do 24.9. 

27. září 
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 
26.9. 

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, 601 303 368 

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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