
 

 

         Regionální pracoviště Moravský Krumlov a Znojmo, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
  

 
Program akcí a služeb kv ěten – červen  2008 

Květen 
18. týden 
So 3.5. 10:15 -  turistický výlet  údolím řeky Rokytné a 

prohlídka Muchovy Slovanské epopeje –  TC 
Moravský Krumlov  

19. týden 
Po 5.5. 15:00 – 16:30 zvuková st řelba TC Znojmo 
ÚT 6.5. 14:30 – 16:00 „Setkání s historií m ěsta Znojma a 

okolí     II.“ – beseda s archeologem 
Ing. Růžičkou  
na téma TC Znojmo 

St 7.5. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

20. týden 
Po 12.5. 15:00 – 16:30 zvuková st řelba TC Znojmo 
Út 13.3. 14:00 – 16:00 výtvarná dílna – malování barvami 

na sklo TC Znojmo 
St 14.5. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

21. týden 
Po 19.5. 15:00 – 16:30 zvuková st řelba TC Znojmo 
Út 20.5. 14:00 – 16:00 zvuková st řelba TC Znojmo 
St 21.5. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

22. týden 
Po 26.5. 15:00 – 16:30 zvuková st řelba TC Znojmo 
Út 27.5. 14:00 – 16:00 košíká řská dílna  TC Znojmo 
St 28.5. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

Červen  
23. týden 
Út 3.6. exkurze do pivovaru Hostan - Znojmo 
St 4.6. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 



 

24. týden 
Út 10.6. 14:00 – 16:00 p ředprázdninové posezení TC 

Znojmo 
St 11.6. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

25. týden 
Út 17.6. spole čný výlet regionálních pracoviš ť do Mikulova 
St 28.6. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

26. týden 
Út 24.6. spole čný výlet regionálních pracoviš ť do 

Krom ěříže 
St 25.6. 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradenství 

3. května v sobotu - turistický výlet k Mariánské studánc e 
u Mor. Krumlova, odchod v 10:15 se z vlakového nádr aží 
v Mor. Krumlov ě. Poté budeme pokra čovat údolím řeky 
Rokytné do parku zdejšího zámku, kde se dozvíme n ěco málo 
z historie m ěsta. Odpoledne navštívíme výstavu obraz ů - 
slavnou Slovanskou epopej Alfonse Muchy. TC Mor. Kr umlov, 
6. května - Setkání s historií m ěsta Znojma s okolí II. Tentokrát 
s archeologem Ing. R ůžičkou. T ěšíme se na vás v klubovn ě 
pečovatelského domu. Za čátek 14:30 hod. TC Znojmo, 
27. května - Pletení košík ů z pedigu pod vedením 
profesionálního košíká ře, který nám ukáže všechny postupy a 
zajímavosti p ři práci s pedigem, vlastnoru čně upletený košík 
si potom m ůžete odnést dom ů. TC Znojmo, 
Každé pond ělí v m ěsíci kv ětnu máte v TC Znojmo jedine čnou 
příležitost vyzkoušet zvukovou st řelbu. Jde o za řízení, které 
vám umožní zkusit si jaké to je zacházet se zbraní a pomocí 
laseru a zvukového signálu i st řílet na ter č.  TC Znojmo 
Akce , na které je nutné p řihlásit se p ředem:  
3. června - Exkurze do tradi čního znojemského pivovaru 
Hostan, kde nám jeho pracovníci poskytnou nejen odb orný 
výklad o pivovaru a o historii jeho založení, ale u možní nám 



 

také na míst ě ochutnat jeho produkty. Po této exkurzi 
navštívíme Rotundu sv. Kate řiny a panny Marie. 
17. června - Výlet do historického m ěsta Mikulov. Projdeme se 
historickým centrem m ěsta, židovskou čtvrtí  a židovským 
hřbitovem, v místním muzeu navštívíme expozici vina řství a po 
křížové cest ě s unikátní socha řskou výzdobou vystoupáme až 
na Svatý kope ček. 
24. června - Poznávací výlet do Krom ěříže. Navštívíme 
arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu a Kv ětnou 
zahradu, kde si budeme moci n ěkteré rostliny prohlédnout i 
hapticky. 
Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
doprovod na besedy ve Znojm ě zajišt ěn. 
 

Kontakt:  
Věra Kalivodová, sociální pracovnice 
TyfloCentrum Brno, o.p.s.; regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 150/3460, 671 81  Znojmo 5 
tel. 774 715 107 
e-mail: znojmo@tyflocentrum-bm.cz  
web: tyflocentrum-bm.cz/znojmo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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