
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří/říjen 2010 
7. září 
úterý 

10:00 - 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 
(historická), segway, malé letadlo…  Přihlásit se m ůžete 
do 3. 9. 

14. září 
úterý 

14:30 – POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – znova se sejdeme 
po prázdninách a popovídáme si o tom, co pro vás 
připravujeme na podzim. P řihlásit se m ůžete do 13.9. 

20. září 
pond ělí 

14:00 – CESTOVATELSKÁ BESEDA V MORAVSKÉM 
KRUMLOVĚ – KANÁRSKÉ OSTROVY  – můžete se těšit 
na promítání filmu o Kanárských ostrovech, 
samoz řejmě nebude chyb ět ani řada autentických 
výrobk ů např. sošky, korále, mince, výšivky, kastan ěty 
atd. Besedující Jana Puchegger Chadalíková, místo 
konání - Městská knihovna Moravský Krumlov.  
Přihlásit se m ůžete do 17. 9. 

21. září 
úterý 

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 20. 9. 

28. září 
úterý 

9:00 TURISTICKÝ VÝLET NA HARDEGG – autobusem 
pojedeme do Čížova a poté vyrazíme do rakouského 
města Hardegg, kde vystoupáme na Hardeggskou 
vyhlídku. Celková délka trasy asi 8 km nenáro čným 
terénem. P řihlásit se m ůžete do 27. 9. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ŘÍJEN 
 
Úterý 5. 10.  9:00 VÝLET DO B ŘECLAVI – prohlídka Lichtenštejnského 
domu s modely staveb Lednicko-valtického areálu s o dborným 
výkladem, procházka B řeclaví, návšt ěva pracovišt ě břeclavského 
TyfloCentra, posezení s klienty. P řihlásit se m ůžete do 4. 10. 

Úterý 12. 10. _14:30 – ZAHÁJENÍ CYKLU CESTOVATELSKÝ CH BESED 
„Znojemská historie aneb památky promlouvají“ – Chr ám sv. Mikuláše. 



 

Historie gotického kostela na románských základech od poloviny 
14. století do sou časnosti. P řihlásit se m ůžete do 11. 10. 

Úterý 19. 10. 5:25 –CELODENNÍ VÝLET DO T ŘEBONĚ A JINDŘICHOVA 
HRADCE – návšt ěva Třeboňského zámku a hrobky Schwarzenberk ů. 
Poté se p řesuneme do Jind řichova Hradce, projdeme se historickou 
částí města a navštívíme zdejší zámek. Návrat do Znojma 17: 30. 
přihlásit se m ůžete do 15. 10. 

Úterý 26. 10. 15:00 – BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát, cena za jednu dráhu 150 K č a cena se rozpo čítá mezi 
účastníky. P řihlásit se m ůžete do 25. 10. 

V říjnu bude op ět zahájeno plavání v hale Ronja v t ěchto termínech:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 4.10., 18.10. 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 1.10., 15.10., 29.10. 

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:  
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774 715 107, 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, 774 715 107 
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 


