TyfloCentrum Brno, o. p. s.
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji
pracoviště Znojmo, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené

Program aktivit Znojmo – leden 2019
8. ledna
úterý

9. ledna
středa

15. ledna
úterý

17. ledna
čtvrtek

22. ledna
úterý

24. ledna
čtvrtek

14:30-17:00 NOVOROČNÍ HODNOTÍCÍ A MOTIVAČNÍ
POSEZENÍ V KAVÁRNĚ MÁSLOVÉ TRUBIČKY - Přijďte
se seznámit s tím, co nás čeká na přelomu roku a co pro
vás připravujeme v novém roce. Můžete se podělit o své
připomínky k aktivitám, nebo říct, jaké aktivity by se vám
líbily zařadit do programu. Přihlásit se můžete do 7.1.
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 8.1.
14:30-17:00 PŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ –
Beseda s pracovníkem správy NPP, zoologem Mgr.
Mačátem, který přijde vyprávět o fauně národního parku.
V NPP se vyskytuje řada vzácných a chráněných
živočichů. Dozvíme se, s jakými unikátními zajímavostmi
bychom se mohli setkat. Přihlásit se můžete do 14. 1.
14:30-17:00 PAMĚŤOLAMY, ANEB VEKLÁ 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. Tentokrát na
téma „Máme rádi Česko“. Přihlásit se můžete do 16.1.
8:00 – 17:00 TECHNICKÉ MUZEUM BRNO – „POZOR
ZÁKRUTA !“ - Vydejte se s námi na cestu proti proudu
času zákrutami pomyslné silnice. Škoda, Tatra, Žiguli,
Trabant – kdo z dříve narozených by neznal tyto značky
aut. To vše si můžete prohlédnout v rámci stálé expozice
Technického muzea. Odpoledne pak navštívíme program
věnovaný Nikolovi Teslovi – muži, který rozsvítil a
propojil svět. Přihlásit se můžete do 17.1.
14:30 BESEDA - POZNÁVÁME GASTRONOMII NAŠICH
SOUSEDŮ – RAKOUSKÁ KUCHYNĚ - Po roce opět
měníme tématické zaměření našich besed, spojených
s přípravou tradičních pokrmů a nakoukneme pod
pokličku našich nejbližších sousedů. Budeme se
věnovat kuchyni Rakouské, Slovenské, Polské,
Německé, a Maďarské. Dozvíte se opět spoustu nových

29. ledna
úterý

31. ledna
čtvrtek

informací o historii a tradicícch, těchto zemí a
v neposlední řadě podrobnosti o zdejší gastronomii.
Přihlásit se můžete do 23.1.
14:30-17:00 BESEDA „PENÍZE A MY“ – chcete vědět, jak
to dnes funguje ve světě financí a jak nenaletět
podvodníkům a šmejdům? Náš besedující, pan Stávek,
vás seznámí s různými úlevami a podporami, které
můžete využít. Řekne vám, jak se nejlépe zorientovat
v různých nabídkách a jak poznat dobrého poradce od
špatného. Přihlásit se můžete do 28.1.
14:00-16:00 BOWLING – PRVNÍ KOLO LIGY O ZLATOU
KUŽELKU – Pojďte si s námi zahrát bowling v Bowling
Baru v Příměticích, vstup i dráha zdarma. Přihlásit se
můžete do 30.1.

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
Lenka Šlahorová, sociální pracovnice, 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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