
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2010 
4. května 

úterý 
8:55 – VÝLET DO MIKULOVA  – prohlídka Ob řího sudu a 
vina řského muzea, procházka po zámeckých 
exteriérech, návšt ěva hrobky Dietrichstein ů a kostnice. 
Přihlásit se m ůžete do 3.5.  

4. května 
úterý 

19:00 – ZLATÍ ÚHOŘI – lyrické povídky o ryba ření, 
situace podle skute čnosti - 2.sv. válka, duševní 
choroba, komunistický p řevrat. Divadlo Rokoko. Autor 
Ota Pavel. Hrají: Vlasák, Batulková, Písa řík, Kajnarová, 
Vlach, Dvo řák, Fidlerová, Fridrich. Cena - 1. řada – 
210Kč. Vstupenky vám zajistíme do 30. 4. 

7. května 
pátek 

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

10. května 
pond ělí 

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

11. května 
úterý 

14:30 – POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – zhodnotíme naše 
jarní aktivity a popovídáme si o tom, co pro Vás 
připravujeme. P řihlásit se m ůžete do 10.5. 

14. května 
pátek 

10:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 
Kč. Přihlásit se m ůžete do  úterý 13.5. 

18. května 
úterý 

7:40 NÁVŠTĚVA 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 moci vyzkoušet široké spektr um 
nízkých lanových p řekážek (1 metr), pak i vysoké 
překážky ve výšce až 7 metr ů. Cena 75 Kč/osoba/ 
hodina, délka kurzu 3 hodiny. P řihlášky do 10.5.  

20. května 
čtvrtek 

19:00 - DNES HRAJEME CYRANA  – Americká komedie 
o všedních v ěcech a nevšedních starostech hereckého 
života. Divadelní spole čnost Háta. Autor: Ken Ludwig. 
Hrají: And ělová, Gondíková, Zední čková, Olšovský a 
další. Cena: 1. řada - 168 Kč. Vstupenky vám zajistíme 
do 15. 4. 2010.   

21. května 
pátek 

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



 

24. května 
pond ělí 

8:00 NÁVŠTĚVA DINOPARKU A ZOOKOUTKU VYŠKOV  
– Dinopark ve Vyškov ě je unikátní atrakce, díky které se 
můžete 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 m ůžete do 21.5. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN 
 
Úterý 1. 6.  11:00 – 16:00 TYFLOPOM ŮCKY OLOMOUC – prodejní 
výstava pom ůcek pro zrakov ě postižené. M ůžete si prohlédnout i 
koupit široký sortiment pom ůcek pro zrakov ě postižené nap ř. 
rozlišova č barev, indikátor hladiny a další pom ůcky do domácnosti. 
Přihlásit se m ůžete do 30.5. 

Středa 2. 6. _13:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete do  úterý 1. 6. 

Úterý 7. 6. 14:30 BESEDA O PRVNÍ POMOCI  – různé druhy poloh a 
polohování p ři první pomoci. P řihlásit se m ůžete do 6. 6. 

Úterý 14. 6. 15:00 BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – cena za jednu dráhu 
150 Kč se rozpo čítá mezi ú častníky. P řihlásit se m ůžete do 13.6. 

Úterý 29. 6. 6:58 VÝLET DO LEDNICE  – prohlídka zámku Lednice, 
procházka zámeckou zahradou, návšt ěva skleníku a akvária Malawi. 

TÁBORÁK NA „ŠUMAV Ě“  – předprázdninové posezení s opékáním 
špeká čků na Hradišti. Datum bude up řesněno v červnovém programu. 

 

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 


