
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2009 
5. května 

úterý 
12:00 – 13:00 Návšt ěva solné jeskyn ě  – vstupné pro 
důchodce a ZTP/P  80 K č. Přihlásit se m ůžete do 4.5. 

6. května 
středa 

10:00 – Tajemné znojemské podzemí  – prohlídka nové 
trasy vedoucí znojemským podzemím pou čí zvídavé 
poutníky a pot ěší dobrodružné povahy. Čeká nás 14 
zastavení u r ůzných historických situací ze st ředověku 
např. mučírna, alchymistická dílna, sk řeti atd. Vstupné 
ZTP/P, ZTP a doprovod – 30 K č, ZTP děti ZDARMA. 
Přihlásit se m ůžete do 29.4.  

6. května 
středa 

19:00 – Moravský komorní orchestr  – koncert 
v Císařském sále na znojemském hrad ě. Vstupné pro 
důchodce a ZTP/P  60 K č. Přihlásit se m ůžete do 4.5. 

11. května 
pond ělí 

Výlet do B řeclavi -  po nau čné stezce Pohansko . Od 
autobusové zastávky, p ůjdeme asi 3 kilometry p ěšky k 
otev řené archeologické expozici kde si prohlédneme 
pohanskou svatyni, slovanskou zemnici, d řevěnou 
studnu, poh řebišt ě a spoustu dalších, které bude 
možné poznávat hmatem. P řihlásit se m ůžete do 5.5. 

12. května 
úterý 

Divadelní p ředstavení – Veselé pani čky Windsdorské , 
Mahenovo divadlo Brno. Cena vstupenky ZTP/P 130 K č, 
doprovod zdarma. P řihlásit se m ůžete do 22.4. 

13. května 
středa 

15:00 Ve stínu pohádkového lesa – psychologická 
interpretace pohádek PhDr. Galvasem. Knihovna Ji řího 
Mahena, Brno. 

15. května 
pátek 

Tmavomodrý festival Brno  

18. května 
pond ělí 

16:00 – Beseda o masážích s Marcelou Novákovou  – 
masérka paní Nováková nám p ředstaví r ůzné druhy 
masáží – nap ř. thajskou, havajskou, masáže lávovými 
kameny atd. Na tuto besedu bude navazovat praktická  
ukázka v masážním studiu. 

19. května 
úterý 

10:00 Exkurze do hasi čské zbrojnice  – dozvíme se 
o tom, co se d ěje od nahlášení krizové situace až do 
samotného zásahu, prohlédneme si garáže, techniku 
a uniformy, vše si samoz řejmě můžete důkladn ě osahat 
a vyfotit. Zájemci si mohou vyzkoušet i vyzvednutí 



 

záchraná řskou  plošinou. P řihlásit se m ůžete do 18.5. 

20. května 
středa 

Exkurze do masážního studia  – můžete se těšit na 
prohlídku masážního studia, a také na praktickou 
ukázku r ůzných druh ů masáží nap ř. masáž lávovými 
kameny, thajská masáž, atd. 

21. května 
čtvrtek 

Divadelní p ředstavení – Sluha dvou pán ů (Carlo 
Goldoni)  – dnes již klasická komedie s milostnou 
zápletkou, která ironicky vyvrací r čení že dvěma pánům 
najednou nelze sloužit. Hraje soubor MD Brno – 
Ladislav Kolá ř, Pavla Vitázková, Zden ěk Junák. 
Vstupné ZTP i doprovod – 288 K č.  Přihlásit se m ůžete 
18.5. MD Znojmo 

23. května 
sobota 

Výlet do Budap ěšti s TyfloCentrem Brno, o.p.s.  - viz 
samostatná pozvánka 

26. května 
úterý 

10:00 Beseda o p ěstování citrus ů a orchidejí  – spoustu 
zajímavých informací nám poskytne majitelka 
květiná řství U levandule. Dozvíme se o technikách 
pěstování t ěchto rostlin, co jim prospívá a co naopak 
škodí, samoz řejmě budou k dispozici i rostliny 
k haptické  prohlídce. 

27. května 
středa 

Divadelní p ředstavení – Úžasná svatba (Robin Hawdon)  
– komedie o tom co se stane , když se mladý muž v d en 
své svatby probudí v hotelu s mladou, krásnou – le č 
neznámou ženou. Divadlo ABC – Martin Písa řík, Zuzana 
Kajnarová, Miroslav Hrab ě. Cena pro ZTP i doprovod – 
280 Kč. Přihlásit se m ůžete do 25.5. MD Znojmo 

29. - 30. 
května 

pátek - 
sobota 

Noc ve škole – aneb r ůzně poznáváme sv ět. Setkání 
světa nevidomých se sv ětem vidících d ětí. Jízda na 
tandemech, posezení u táboráku, zpívání písni ček, 
ukázka práce s ozvu čeným PC, ch ůze s bílou holí, 
prohlídka ZŠ Vrbovec. Nocleh v t ělocvi čně. Přihlásit se 
můžete do 25.5.  

 
 

Červen  

2. června 
úterý 

14:30 Beseda o Fair trade – spravedlivý obchod. Zajímá 
Vás, co všechno platíte v b ěžné ceně výrobku a kolik z 
toho z ůstane t ěm, kte ří se na ni nejvíce nad řou? Víte, 
kudy potraviny z rozvojových zemí putují, než doraz í k 
nám? V rámci besedy bude p řipravena ochutnávka 
výrobk ů. Přihlásit se m ůžete do 1.6. 



 

2. června 
úterý 

12:00 – 18:00 – Individuální konzultace s psycholog em 
TyfloCentra Brno, o.p.s. PhDr. Zby ňkem Galvasem  – 
v p řípadě zájmu se prosím p řihlaste do 29.5. 

3. června 
středa 

9:00 – 10:00 Návšt ěva solné jeskyn ě  – vstupné pro 
důchodce a ZTP/P  80 K č. Přihlásit se m ůžete do 1.6. 

5. června 
pátek 

14:00 Návšt ěva Křížového sklepa v P římětcích – 
s ochutnávkou vína a výkladem. Tento vinný sklep je  
největším k řížovým sklepem v Evrop ě. Vstup zdarma. 
Přihlásit se m ůžete do 1.6.  

6. června 
sobota 

Turistický výlet  – v 9:03 vyjedeme vlakem ze Znojma do 
Citonic a poté Gránickým údolím zp ět kolem Pivcova 
pramene. Je nutné se p řihlásit do 28.5. 

9. června 
úterý 

Tyflopom ůcky Olomouc  – ukázka, p ředvedení a 
povídání o kompenza čních pom ůckách pro zrakov ě 
postižené. Možnost nákupu drobných pom ůcek. 
Přihlásit se m ůžete do 5.6. 

16. června 
úterý 

11:00 Větrná elektrárna Bantice  – prohlídka v ětrné 
elektrárny s odborným výkladem a výjezdem do řídící 
kabiny. Po čet účastník ů omezen, max. 5 klient ů + 
doprovod. P řihlásit se m ůžete do 9. června. Vstup 
zdarma. Odjezd ze Znojma bude p řihlášeným up řesněn. 

17. června 
středa 

14:30 Posezení v kavárn ě Na Věčnosti – popovídáme si 
o našich aktivitách, které jsme za uplynulý rok zvl ádli a 
spole čně můžeme naplánovat ty, které by vás zajímaly. 

22. června 
pond ělí 

Letní výlet do Krom ěříže - prohlídka m ěsta a Kv ětné 
zahrady. P řihlásit se m ůžete do 16.6. 

23. června 
úterý 

14:30 Beseda o první pomoci  – tentokrát na téma 
zlomeniny. Uvidíte dlahy klasické, improvizované i 
moderní vakuové. Vše si samoz řejmě můžete prakticky 
vyzkoušet. 

30. června 
úterý 

11:00 – 17:00  2. letní sout ěž ve zvukové st řelbě ve 
Vyškov ě - sout ěž bude rozd ělena do dvou kol. 
V každém kole st řílí sout ěžící 3 nást řelné a 10 
sout ěžních ran, po čet účastník ů omezen. Ceny 
zajišt ěny. Přihlášení do st ředy 17. 6. 

1. července 
středa 

Turistický výlet – Lednicko – valtický areál  – Boří les – 
Lednice – lodí na Jan ův hrad – B řeclav. Odjezd vlakem 
ze Znojma 6:58, návrat kolem 16 hodiny.  P řihlášení do 
30.5. 



 

 

Každou ned ěli od 11:00 do 12:00 je pro ženy možné zú častnit se hodin 
aquaerobiku v M ěstských lázních ve Znojm ě. Cena: 60 Kč, doprovod 
zajišt ěn. Je nutné se nahlásit vždy nejpozd ěji do čtvrtka 15:00. Pouze 
do konce kv ětna.  

Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě v dob ě od 13 do 17 hod. 
Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě v dob ě od 13 do 17 hod. 
V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. 

 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Znojmo:  
Mgr. Jana Puchegger Chadalíková, sociální pracovnic e, 774 715 107 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 3460/150, 671 81 Znojmo  
e-mail: znojmo@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/znojmo   
tel. pevná linka – 532 307 909  
konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 – 17 hod.  
Moravský Krumlov:  
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774 715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracovišt ě Moravský Krumlov, 
Růžová 39, 672 01  Moravský Krumlov 
e-mail: m.krumlov@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/m.krumlov   
konzulta ční a poradenský den: pond ělí 13 – 17 hod.  
 

Slepotou život nekončí ...  
Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole 
návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 
T: 541 240 421 | F: 541 240 419 | M: 774 715 100 
E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 
 


