
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit Znojmo – květen 2019 
  

2. května 

čtvrtek 

14:30-17:00 DESKOHRANÍ - Přijďte si s námi ve středisku. 

Nebude chybět Tik Tak Bum, Člověče nezlob se a další 

soutěže. Na četné žádosti klientů, si k tomu společně i 

zazpíváme. Přihlásit se můžete do 1.5. 

7. května 

úterý 

11:50-16:00 PLAVÁNÍ BOŽICE – Je důležité udržovat se v 

kondici, a proto jsme pro vás zajistili možnost zaplavat si 

ve slaném bazénu v Božicích. Koupele ve slané vodě jsou 

zdravější. Sůl obsažená ve vodě má antiseptické účinky, 

léčí kožní onemocnění a defekty. Vstupné 60 Kč/hodinu, 

sraz 11:50 u pošty. Přihlásit se můžete do 6.5. 

 9.května 

čtvrtek 

10:00-12:30 VÝTVARNÁ DÍLNA - Pojďte si s námi vytvořit 
několik jarních dekorací z přírodnin. Přihlásit se můžete do 
8.5. 

14. května 

úterý 

9:45-15:00 ZA PIVEM A BYLINKAMI - Dopoledne 

prozkoumáme taje výroby piva v místním pivovaru, 

odpoledne budeme poznávat v Jihomoravském muzeu 

bylinky hmatem, čichem i chutí. Vstupné pro ZTP, ZTP/P a 

doprovod - 70 Kč. Sraz 9:45 u pivovaru. Přihlásit se 

můžete do 13.5.  

15. května 

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 14.5. 

16. května 

čtvrtek 

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 15.5. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
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21. května 

úterý 

8:45-16:00 MORAVSKÝ KRUMLOV - TURISTICKÁ 

PROCHÁZKA A EXKURZE V MÍSTNÍM MINIPIVOVARU - 

Objevte krásy zdejší přírody a nechte se vtáhnout do 

příběhu splněného snu o vlastním pivovaru. Pan majitel 

nás seznámí s procesem výroby piva a přiblíží nám, jak se 

stane veterinář pivovarníkem. Sraz 8:45 u pošty. Přihlásit 

se můžete do 16.5. 

23. května 

čtvrtek 

14:30-17:00 HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ POSEZENÍ V CAFE 
U MICHALA - Přijďte se seznámit s tím, co pro vás 
připravujeme na další měsíce. Můžete se podělit o své 
připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké aktivity by se vám 
líbily zařadit do programu. Přihlásit se můžete do 22.5.   

28. května 

úterý 

10:00-13:00 POZNÁVÁME KUCHYNI NAŠICH SOUSEDŮ - 

SLOVENSKÁ KUCHYNĚ - Dozvíte se zajímavé informace o 

tradiční slovenské kuchyni a společně si připravíme 

medovníkové kostky s perníkovou pěnou a slovenskou 

kyselicu. Přihlásit se můžete do 27.5. 

30. května 

čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – TŘETÍ KOLO LIGY O ZLATOU 

KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 

Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 

můžete do 29.5. 

  

 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. 

 

 

 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Znojmo: 

Eva Pexová, sociální pracovnice, 774 715 109 

Jitka Petrová, 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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