
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – duben 2019 
 

2. dubna 
úterý 

14:30-17:00 DESKOHRANÍ - Přijďte si s námi ve 
středisku zahrát pár deskových her. Nebude chybět Tik 
Tak Bum, hádanky a doplňovačky. Na četné žádosti 
klientů, si k tomu společně zazpíváme. Přihlásit se 
můžete do 1.4. 

3. dubna 
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 2.4. 

9. dubna 
úterý 

6:45-17:00 TURISTICKÁ VYCHÁZKA MANDLOŇOVÝMI 
SADY V HUSTOPEČÍCH - Mandloňový sad je unikátní v 
České republice. V době největšího rozmachu tohoto 
sadu v něm rostlo 50 tisíc mandloní. Nic obdobného 
neexistovalo v celé Střední Evropě. My se společně 
vydáme na turistický výlet a projdeme se nově 
vybudovanou Mandloňovou stezkou. Trasa bude dlouhá 
asi 5 km. Přihlásit se můžete do 4.4. 

11. dubna 
čtvrtek 

8:50 - 14 PROCHÁZKA JARNÍ PŘÍRODOU -  Nenáročná 
procházka městem, jarní přírodou a prohlídka 
velikonočních dekorací. Podrobnosti v samostatné 
pozvánce. Přihlásit se můžete do 9.4. 

 16. dubna 
úterý 

9:30-12:30  VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA - Pojďte si 
s námi vytvořit několik velikonočních dekorací, společně 
si obarvíme vajíčka a vytvoříme žlutá kuřátka z vlny. 
Přihlásit se můžete do 15.4. 

23. dubna 
úterý 

9:30 - 12:30 POZNÁVÁME GASTRONOMII NAŠICH 
SOUSEDŮ – NĚMECKÁ KUCHYNĚ - Německá kuchyně 
nezapře, že se podobně jako ta česká rozvíjela v 
chladnějších krajích na sever od Alp, a potrpí si tudíž na 
kalorické bomby. I když se v posledních dekádách snaží 
přiblížit světovým trendům a přecházet na zdravější 
stravu, našinec se rozhodně nemusí obávat, že by se u 
našich sousedů nezasytil. Společně si připravíme kinder 
mléčný řez a špecle se zelím a slaninou. Přihlásit se 
můžete do 22.4. 



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 

 

25. dubna 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – ČTVRTÉ KOLO LIGY O 
ZLATOU KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v 
Bowling Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. 
Přihlásit se můžete do 24.4. 

30. dubna 
úterý 

14:30-17:00 PAMĚŤOLAMY ANEB VELKÁ HRA O ZLATÝ 
MOZEK – 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 29.4. 

 

 

 

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, 774 715 107  

Lída 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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