
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – duben / kv ěten 2010 
2. dubna 

pátek 
17:00 do 18:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené.  

6. dubna 
úterý 

16:00 KLUB AURIS – setkání sv ěta nevidomých a 
neslyšících v zasedacím sále Charity, Dolní Česká 1. 
Zveme vás na diskuzi mezi osobami s t ěžkým 
postižením zraku a s t ěžkým postižením sluchu. P řijďte 
si popovídat o bariérách, se kterými se setkáváte 
v běžném denním život ě, o předsudcích, které 
jednotlivá postižení provázejí, o kompenza čních 
pomůckách a dalších tématech. Veškerá konverzace 
bude tlumo čena do znakového jazyka profesionálními 
tlumo čnicemi. P řihlásit se m ůžete do 5. 4. 

7. dubna 
středa 

13:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě  – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 
Kč. Přihlásit se m ůžete u Evy Indrové do  úterý 6. 4. 

7. dubna 
středa 

14:30 BESEDA O PRVNÍ POMOCI  – Záchvatové stavy, 
epilepsie. P řihlásit se m ůžete u J.P.Chadalíkové do 5. 4.  

7. dubna 
středa 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ CHVILKOVÁ 
SLABOST – Anglická hra na známé téma: Čím by nás 
mohlo p řekvapit manželství? Hrají: R. Brzobohatý, H. 
Maciuchová. Po čet vstupenek je omezen! Vstupenky 
vám zajistíme do do 4. 4. 

8.-11.dubna 
čtvrtek-
neděle 

JARNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK – více 
informací u p. Švejdové tel. 774 715 104, e-mail:  

svejdova@tyflocentrumbrno.cz 
9. dubna 

pátek 
17:00 do 18:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

12. dubna 
pond ělí 

11:00 do 12:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

13. dubna 
úterý 

 

9:55 NÁVŠTĚVA PODZEMÍ V PŘESKAČÍCH – budeme 
mít jedine čnou možnost prohlédnout si nejen 
středověké podzemí, ale také z části zachovalou obilní 
jámu a malou historickou expozici. Sraz 9:40 u vlak . 
nádraží, odjezd 9:55 od lékárny. P řihlásit se m ůžete u 
Evy Indrové do 12. 4.  
Cena vstupenky do podzemí 20 K č. 



 

 

13. dubna 
úterý 

16:00 KONCERT KARLA PLÍHALA VE ZNOJM Ě – Držitel 
hudební ceny Porta se po dvou letech vrací ke 
koncertování. Vstupenky vám zajistíme do 9. 4. 

20. dubna 
úterý 

 

9:40 TURISTICKÝ VÝLET NA ŠOBES S OCHUTNÁVKOU 
VÍN – pojedeme autobusem do Hnanic, odtud lesní 
cestou p řes visutý most vystoupáme až na vinice 
Šobes, zde ochutnávka vín zn. Znovín. Sraz 9:25 p řed 
vlak. nádražím, odjezd od lékárny 9:40. P řihlásit se 
můžete do pond ělí 19. 4. u J. P. Chadalíkové. 

21. dubna 
středa 

STŘEDISKO UZAVŘENO z důvodu mimo řádné 
celodenní akce mimo prostory TyfloCentra  

23. dubna 
pátek 

17:00 do 18:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

26. dubna 
pond ělí 

11:00 do 12:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

26. dubna 
pond ělí 

19:00 MY FAIR LADY klasický muzikál vypráví p říběh 
květiná řky Lízy Doolittlové, která se prom ění 
v sebev ědomou dámu.  
Vstupenky vám zajistíme do 18. 4. 

27. dubna 
úterý 

17:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ NETOPÝR– 
Janáčkovo divadlo Brno – komická opereta o t řech 
dějstvích z pera Johanna Strausse. Cena vstupenky pro  
ZTP a ZTP/P je 195 Kč. Doprovod zdarma. Odjezd bus 
17:00, zast.č. 5 ČAS. Přihlásit se m ůžete do 26. 3.  

28. dubna 
středa 

16:00 ZNOJEMSKÉ GRÁCIE A JEJICH HOSTÉ –  
zábavné vystoupení tane čního souboru seniorek 
Znojemské Grácie. T ěšit se m ůžete i na jejich hosty - 
Moniku Kr čalovou – hra na housle a orientální a 
country tance DDM Znojmo. Cena vstupenky ZTP, 
doprovod – 40 K č.  
Přihlásit se m ůžete u Evy Indrové do 23. 4.  

   



 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY KV ĚTEN 
 
Úterý 4. 5.  8:55 VÝLET DO MIKULOVA – prohlídka ob řího sudu a 
vina řské expozice v muzeu, procházka po zámeckých exteri érech, 
případně prohlídka Dietrichsteinské hrobky.  
Přihlásit se m ůžete u Evy Indrové do 3. 5. 

Úterý 11. 5. 14:30 POSEZENÍ NA V ĚČNOSTI – zhodnotíme naše jarní 
aktivity a popovídáme si o tom, co pro Vás p řipravujeme. P řihlásit se 
můžete u Evy Indrové do 10. 5. 
Pátek 14. 5. _10:00 NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete u J. P. Chadalíkové do  úterý 13. 5. 

pátek 14. kv ětna a sobota 15. kv ětna – TMAVOMODRÝ FESTIVAL . 
21. ročník mezinárodní hudební p řehlídky zrakov ě postižených d ětí a 
mládeže . Tradi čními doprovodnými akcemi tohoto festivalu je již 19 . 
ročník dvoudenní výstavy kompenza čních pom ůcek. Více informací 
v p říštím programu . 

Úterý 18. 5. _7:40 NÁVŠT ĚVA LANOVÉHO CENTRA PROUD BRNO  - 
v lanovém centru se nám budou v ěnovat profesionální instrukto ři a 
ukážou nám r ůzné způsoby jišt ění a vázání. Poté si budete moct 
vyzkoušet široké spektrum nízkých lanových p řekážek (ve výšce asi 
1 metr) a pak i vysoké p řekážky ve výšce až 7 metr ů. Přihlásit se 
můžete u Evy Indrové do 10. 5. 

Pondělí 24.5. 8:00 NÁVŠTĚVA DINOPARKU A ZOOKOUTKU VYŠKOV – 
Dinopark ve Vyškov ě je unikátní atrakce, díky které se m ůžete na 
několik hodin p řenést o miliony let zp ět do historie, do časů 
pravěkých dinosaur ů a jiných roztodivných stvo ření. V Zookoutku 
uvidíme širokou škálu exotických i domácích zví řat na Babi ččině 
dvore čku. Vstupné ZTP, ZTP/P 70 K č, doprovod zdarma. P řihlásit se 
můžete u J. P. Chadalíkové do 21. 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: 70 Kč, doprovod 
zajišt ěn. Je nutné se nahlásit vždy nejpozd ěji do čtvrtka do 15:00. 

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 
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774 715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 3460/150, 671 81 Znojmo  
e-mail: znojmo@tyflocentrumbrno.cz  
web: www.centrumpronevidome.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@tyflocentrumbrno.cz  
web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov   
konzulta ční a poradenský den: pond ělí 13-17 hod.  
 
Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

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, 603 433 920 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 


