
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 2019 
 

5. listopadu 
úterý 

8:50 - 16:00 KOMENTOVANÁ EXKURZE DO VODNÍHO 
MLÝNA VE SLUPI SPOJENÁ S VYCHÁZKOU - Renesanční 
budova je vybavena čtyřmi různými mlýnskými složeními 
- české složení, kašové složení, umělecký mlýn a válcový 
mlýn. V obytných prostorách je umístěna expozice vývoje 
mlynářství od pravěku po 20. století. Následovat bude 
nenáročná vycházka. Vstupné zdarma, sraz v 8:50 u 
pošty. Přihlásit se můžete do 1. 11. 

6. listopadu 
středa 

10:00-16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
VE ZNOJMĚ -  Pro veřejnost, klienty a zájemce o službu. 
Přihlásit se můžete do 5. 11. 

7. listopadu 
čtvrtek 

14:00-17:00 KOMENTOVANÁ VÝSTAVA 100 LET 
SKAUTINGU VE ZNOJMĚ - Navštivte s námi výstavu 
věnovanou oslavám staletého výročí skautingu 
na znojemsku. Výstavou nás provede naše známá 
Helenka Hrivňáková. Sraz ve 14:00 na Slepičím trhu. 
Přihlásit se můžete do 6. 11. 

8. listopadu 
pátek 

8:00-15:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ -  Pro veřejnost, klienty 
a zájemce o službu. Přihlásit se můžete do 7. 11. 

12. 
listopadu 
úterý 

14:30-17:00 PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – Podzim už je 
tady a právě teď je vhodná doba na vyzdobení našeho 
TyfloCentra. Budeme společně malovat na kaštany 
a tvořit z nich dekorace. Přihlásit se můžete do 11. 11. 

13. 
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 12. 11. 

14. 
listopadu 
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. Přihlaste se do 13. 11. 

19. 
listopadu 
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 



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 

 

rodinné pokrmy, které jste se naučili od svých maminek 
a babiček. Přihlásit se můžete do 18. 11. 

21. 
listopadu 
čtvrtek 

14:00-16:00 BOWLING – JEDENÁCTÉ KOLO LIGY 
O ZLATOU KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling 
v Bowling Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. 
Přihlásit se můžete do 20. 11. 

26. 
listopadu 
čtvrtek 

14:30-17:00 BESEDA O UMĚLECKÉM TVOŘENÍ Z KOSTÍ - 
Přijďte se k nám podívat na ukázky rukodělných výrobků 
z kostí a poslechnout si zajímavé vyprávění Martina 
Nováka, který se tomuto koníčku dlouho věnuje. Těšit 
se můžete i na povídání o historii práce s kostmi a jejich 
využití. Přihlásit se můžete do 25. 11. 

27. 
listopadu 
středa 

8:50-13:00 PLAVÁNÍ V BAZÉNU RELAX – Pojďte si s námi 
udržovat svou kondici. Vyzkoušíme si některé prvky 
aquaerobiku a těšit se můžete i na vířivku. Vstupné 
60 Kč/hodinu, sraz 8:55. Přihlásit se můžete do 26. 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: 

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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