
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Program aktivit Znojmo – listopad 2018 
 

1. listopadu 
čtvrtek 

14:30-17:00 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V 
KAVÁRNĚ MÁSLOVÉ TRUBIČKY - Přijďte se seznámit 
s tím, co nás čeká na přelomu roku a co pro vás 
připravujeme v novém roce. Můžete se podělit o své 
připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké aktivity byste 
chtěli zařadit do programu. Přihlásit se můžete do 31.10. 

6. listopadu 
úterý 

8:00-17:00 ZA POZNÁNÍM DO BRNĚNSKÝCH MUZEJÍ - 
Návštěva výstavy Největší záhady a tajemství světa a 
komentovaná prohlídka výstav věnovaných 100. výročí 
samostatného Československa. Chcete si připomenou 
nejdůležitější okamžiky vzniku a vývoje našeho státu? 
Zajímají vás světové záhady - Turínské plátno, křišťálová 
lebka, Svatý grál? Pak s námi navštivte zajímavé 
výstavy, při kterých získáte řadu nových informací. 
Vstupné pro dospělé 96 Kč, senioři 72 Kč, doprovod platí 
stejnou částku. Přihlásit se můžete do 2.11. 

7. listopadu 
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 6.11. 

8. listopadu 
čtvrtek 

14:30-17:00 JEŽÍŠKOVA VÝTVARNÁ DÍLNA – Každý chce 
mít na Vánoce krásně zabalené dárečky. Vy budete mít 
možnost vyzkoušet si a naučit se ozdobnému balení 
dárků.  Dostanete také pár tipů na výrobu domácích 
dárečků. Přihlásit se můžete do 7.11. 

9. listopadu 
pátek 

8:00-15:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ -  Pro veřejnost, klienty a 
zájemce o službu. Přihlásit se můžete do 8.11. 

13. listopadu 
úterý 

14:30-17:00 PODZIMNÍ VAŘENÍ II. – Připomeneme si 
tradiční podzimní suroviny a jejich hospodárné využití 
v kuchyni tak, abychom měli celou zimu vysoký přísun 
vitamínů z přirozených potravin. Připravíme si pečenou 
podzimní zeleninu s česnekem a masovými koulemi a 
dýňový koláč. Přihlásit se můžete do 12.11. 

14. listopadu 10:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
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středa VE ZNOJMĚ -  Pro veřejnost, klienty a zájemce o službu. 
Přihlásit se můžete do 13.11. 

20. listopadu 
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 19.11 

22. listopadu 
čtvrtek 

14:30-17:00 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU V PODYJÍ - 
Beseda s pracovníkem správy NPP, zoologem Mgr. 
Mačátem, který přijde vyprávět o fauně národního parku. 
V NPP se vyskytuje řada vzácných a chráněných 
živočichů. Dozvíme se s jakými unikátními zajímavostmi 
bychom se mohli  setkat. Přihlásit se můžete do 21.11. 

26. listopadu 
pondělí 

7:30-18:00 BOWLINGOVÝ TURNAJ V BRNĚ A 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NA EKOLOGICKÉM CENTRU 
LIPKA - Pojeďte s námi na bowlingový turnaj proti Brnu 
– fanoušci jsou vřele vítáni. Odpoledne nás bude čekat 
vzdělávací program o zpracování ovčí vlny s praktickou 
ukázkou. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 
Přihlásit se můžete do 8.11. 

 

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 
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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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