
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červen/červenec/srpen 2010 
1. června 
úterý 

11:00 - 16:00 – TYFLOPOMŮCKY 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. P řihlásit se 
můžete do 30.5. TC Znojmo  

2. června 
středa 

13:00 – 14:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné 
pro d ůchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí 
rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete do úterý 1. 6. 

4. června 
pátek 

19:00 – DOHAZOVAČ – emancipovaná a profesn ě 
úspěšná žena si krátce p řed čtyřicítkou uv ědomuje, že 
pro samou kariéru jí nezbyl čas na kariéru a založení 
rodiny. Proto se rozhodne vše dohnat za pomoci 
seznamovacího zprost ředkovatele. Divadlo Palace, 
Praha. Hrají: K. Brožová, D. Syslová, A. Procházka,  M. 
Mejzlík. Cena pro ZTP a doprovod – 213 K č. Vstupenky 
vám zajistíme do 1.6. MD Znojmo 

8. června 
úterý 

14:30  – BESEDA O PRVNÍ POMOCI  – různé druhy 
poloh a polohování p ři první pomoci. Jak si p řivolat 
pomoc, jak komunikovat s dispe čerem Rychlé 
záchranné služby. P řihlásit se m ůžete do 6. 6. 

11. června 
pátek 

19:00 – PERLY PANNY SERAFINKY  – opereta se 
známými melodiemi „Vždy ť přece hubi čka“ nebo „Ty 
české panenky“ si jist ě s chutí zanotujete s hlavními 
představiteli. Ochotnický divadelní spolek Budišov. 
Ceny pro ZTP a doprovod 60 K č. Vstupenky vám 
zajistíme do 7.6. MD Znojmo 

15. června 
úterý 

15:00 TÁBORÁK „NA ŠUMAV Ě“  – předprázdninové 
posezení s opékáním špeká čků na Hradišti. P řihlásit se 
můžete do 14.6. 

23. června 
středa 

9:00 – 12:00 TERÉNNÍ KURZ PP NA HRADIŠTI  – vše co 
jste se za celý rok nau čili, nyní m ůžete vyzkoušet venku 
v  terénu p ři simulovaných situacích. Vyzkoušíte si 
obvazové techniky, kardiopulmonální resuscitaci, al e i 
to, jak zavolat Rychlou záchranou pomoc. P řihlásit se 
můžete do 21.6. 



 

 

29. června 
úterý 

6:58 – VÝLET DO LEDNICE – pojedeme vlakem do 
Lednice, prohlédneme si zámek, projdeme se 
zámeckou zahradou, navštívíme skleník a akvárium 
Malawi. P řihlásit se m ůžete do 28.6. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVENEC, SRPEN 
 
Úterý 13.7. - 9:15 TURISTICKÝ VÝLET NA NOVÝ HRÁDEK – svezeme 
se autobusem do Podmolí a poté p ěšky vyrazíme ke z řícenin ě Nového 
Hrádku. Celkem ujdeme asi 9 km krásnou p řírodou. Trasa je 
nenáro čná a vede p řevážně lesem. Na Novém Hrádku si prohlédneme 
zachované části hradu, vyslechneme zajímavý výklad pr ůvodce o 
pohnuté historii hradu. Seznámíme se také s faunou a flórou tohoto 
odlehlého místa. K haptické  prohlídce bude p řipraveno 8 druh ů ulit 
šneků, kteří tuto lokalitu svorn ě obývají. Zp ět do Znojma se vrátíme 
opět autobusem. P řihlásit se m ůžete do 12.7. 

Čtvrtek 15.7. NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – tato návšt ěva je jako 
pod ěkování ur čena našim klient ům, kte ří pravideln ě využívají služby 
TyfloCentra. Vstup pro klienty ZDARMA, doprovod 40 Kč. Přihlásit se 
můžete do 14.7. 

Úterý 20. 7. _POZNÁVÁME DOPRAVNÍ PROST ŘEDKY – Motto: „P ěšky 
nebo na kole, autem nebo letadlem, cestujeme po sv ětě, poznáváme 
naši zem.“ Na znojemském letišti budeme mít možnost  seznámit se 
s několika druhy dopravních prost ředků, dovědět se o nich zajímavé 
podrobnosti, n ěkteré si i vyzkoušíme na vlastní k ůži. K dispozici bude: 
tandem, auta (i historická), segway, malé letadlo…  Přihlásit se m ůžete 
do 19.7. 

Středa 11. 8.  CELODENNÍ VÝLET DO  VÍDNĚ PRO ÚČASTNÍKY CYKLU 
CESTOVATELSKÝCH BESED  - Navštívíme muzeum ko čárů 
v Schönbrunnu, projdeme se parkem, kde si prohlédne me 
monumentální historické kašny a poté vyjedeme vlá čkem na Gloriettu 
Následovat bude p ěší prohlídka historického centra. Výlet zakon číme 
návšt ěvou Muzea zvuk ů (Haus der Musik). Nebude chyb ět ani možnost 
občerstvit se v n ěkteré z mnoha víde ňských cukráren. Podrobnosti a 
cena v p říštím programu. 



 

 

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 


