
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 2019 
 

3. září 
úterý 

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 2.9.   

4. 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 3.9. 

10. září 
úterý 

6:00-18:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA JADERNÉ 
ELEKTRÁRNY DUKOVANY A PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ 
ELEKTRÁRNY DALEŠICE - Vydejte se s námi do 
edukačního centra první jaderné elektrárny na českém 
území! Tento energetický titán v současnosti pokrývá 
neuvěřitelných 20 % z celkové spotřeby elektrické 
energie v Česku. Přihlásit se můžete do 4.9. 

11. 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 10.9. 

12. září 
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 
11.9. 

17. září 
úterý 

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 13.9. 

19. září 
čtvrtek 

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 



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 

 

babiček. Při druhém setkání si připravíme bramborové 
taštičky a povidlové beleše. Přihlásit se můžete do 18.9. 

24. září 
úterý 

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 23.9. 

26. září 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – DEVÁTÉ KOLO LIGY O ZLATOU 
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling 
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se 
můžete do 25.9. 

 

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 

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 
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