
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-srpen 2019 
 

2. července 
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 1.7. 

3. 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 2.7. 

4. července 
čtvrtek 

10:00-12:30 VÝTVARNÁ DÍLNA - Pojďte si s námi vytvořit 
zajímavé dekorace. Přihlásit se můžete do 3.7. 

9. července 
úterý 

6:45 - 17:00 LEDNICE A JEJI RYBNIKY - Komentovaná 
prohlídka lednických rybníků v zámecké zahradě. 
Projdeme se krásnou přírodou až k jednomu z nejvyšších 
minaretů v Evropě. Následně se nalodíme na loď, kterou 
doplujeme po kanálu zpět k zámku Lednice. Více 
informací v samostatné pozvánce. Přihlásit se můžete do 
2.7. 

11. července 
čtvrtek 

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 10.7. 

16. července 
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 
15.7. 

18. července 
čtvrtek 

9:30-15:00 TURISTICKÁ VYCHAZKA GRÁNICKÝM 
ÚDOLÍM - Ve stínu vzrostlých stromů se schováme před 
sluníčkem a vypravíme se po naučné stezce mloka Huga. 
Cestou potkáme dřevěné modely lesní zvěře, různých 
živočichů a hub, stezka je doplněná i zvukovým 
záznamem zpěvu ptáků, které zkusíme rozeznat. Přihlásit 
se můžete do 17.7. 
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23. července 
úterý 

9:45 - 13:00  BESEDA - PROCITLÉ SKLO - Zajímají vás 
zapomenutá tajemství šatovské brusírny? Oběvujte s 
námi tajemstvtí starých sklářů, kteří měli své dílny i na 
znojemsku. Přihlásit se můžete do 22.7. 

25. 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 24.7. 

30. července 
úterý 

10:00-13:00 POZNÁVÁME KUCHYNI NAŠICH BABIČEK - 
Cyklus besed se zaměřením na tradiční staročeskou 
kuchyni a zapojit se můžete i vy. Uvítáme recepty na vaše 
rodinné pokrmy, které jste se naučili od svých maminek a 
babiček. Při druhém setkání si upečeme kapustový svítek 
a ovocné taštičky. Přihlásit se můžete do 29.7. 

1. srpna 
čtvrtek 

8:40-16:00 MORAVSKÝ KRUMLOV – VYCHÁZKA KOLEM 
RYBNÍKA – Připravili jsme pro vás nenáročnou 
turistickou vycházku kolem rybníka, kterou spojíme 
s koupáním a osvěžením se v přírodní nádrži Vrabčí 
hájek. Přihlásit se můžete do 31.7. 

6. srpna 
úterý 

10:00-12:30 VÝTVARNÁ DÍLNA - Pojďte si s námi vytvořit 
zajímavé dekorace. Přihlásit se můžete do 5.8. 

7. 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 ZTP/P 50 Kč. Přihlásit 
se můžete do 6.8. 

8. srpna 
čtvrtek 

9:30-12:30 BESEDA - NEZRANITELNÁ ARMÁDA ZNAČKY 
BAŤA - Beseda věnována dosud neprobádanému 
fenoménu průmyslové výroby československých hraček 
z gumy, celuloidu, bakelitu, oceli a hliníku. První gumové 
hračky v předválečném Československu jsou spojené 
právě  s proslulou značkou zlínských obuvnických 
závodů Baťa, největšího světového výrobce nerozbitných 
gumových hraček. Přihlásit se můžete do 7.8.  

13. srpna 
úterý 

6:55-17:00 VÝLET NA KŘIVÉ JEZERO - Komentovaná 
procházka pod pálavským kopcem v chráněné oblasti 
řeky Dyje, kde hnízdí vzácné druhy ptactva. Odpoledne 
návštěva Archeoparku v Pavlově. Více v samostatné 
pozvánce. Přihlásit se můžete do 5.8. 

15. srpna 14:30-17:00 DESKOHRANÍ - Přijďte si s námi ve středisku 
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čtvrtek 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 14.8. 

20. srpna 
úterý 

9:00 - 14:00 VYCHÁZKA SPOJENÁ S NÁVŠTĚVOU 
KAVÁRNY MÁSLOVÉ TRUBIČKY - pojďte s námi na 
krátkou nenáročnou procházku, kterou zakončíme na 
dobré kávě. Společně si popovídáme o letních aktivitách 
a rádi si  vyslechneme vaše návrhy na další akce. 
Přihlásit se můžete do 19.8. 

22. srpna 
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 
21.8. 

27. srpna 
úterý 

10:00-13:00 POZNÁVÁME KUCHYNI NAŠICH BABIČEK - 
Cyklus besed se zaměřením na tradiční staročeskou 
kuchyni a zapojit se můžete i vy. Uvítáme recepty na vaše 
rodinné pokrmy, které jste se naučili od svých maminek a 
babiček. Při druhém setkání si uvaříme letní polévku s 
játrovými knedlíčky a křehké trubičky od Šeneklů. 
Přihlásit se můžete do 26.8. 

29. srpna 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – OSMÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 28.8. 

 
V letních měsících budeme opět v dopoledních hodinách (10:00-14:0) 
navštěvovat koupaliště Louka. Přihlašujte se do seznamu zájemců. 
Přesné datum aktivity bude určováno v závislosti na počasí a zájemci 
budou kontaktováni telefonicky. 
 
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. 
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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  
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 


