
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2011 
4. května  
středa 

7:00 JIHLAVA – MOŽNÁ SD ĚLENÍ – komentovaná 
prohlídka unikátní výstavy  uměleckých d ěl, která 
vytvo řili lidé s t ěžkým postižením zraku. Po návšt ěvě 
výstavy nás čeká komentovaná prohlídka ZOO Jihlava. 
Přihlásit se m ůžete do 27.4. 

4. května 
středa 

11:00 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 3.5. 

10. května 
úterý 

14:30 BESEDA S NEVIDOMÝM SPISOVATELEM JI ŘÍM 
MARŠÁLKEM , autorem n ěkolika knih p říběhů a básní, 
který práv ě před měsícem pok řtil svou čtvrtou knihu 
Humorné p říběhy aneb Když človí ček blázní 2. Akce se 
koná v rámci projektu Slepotou život nekon čí, který je 
určen lidem s t ěžkým postižením zraku v produktivním 
věku. Přihlásit se m ůžete do 9.5. 

10. května 
úterý 

19:00 MUZIKÁLOVÁ SHOW - muzikálové melodie z 
představení Cabaret, My Fair Lady, Bídníci, Jesus 
Christ Superstar, Rebelové. Ú činkuje M ěstské divadlo 
Brno. Vstupné ZTP, ZTP/P i doprovod 80 K č. Přihlásit 
se můžete do 5.5. Zajišt ění vstupenek. MD Znojmo 

13 - 14. 
května  
pátek a 
sobota 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL  – 22. ročník mezinárodní 
hudební p řehlídky zrakov ě postižených d ětí a mládeže. 
Mezi tradi ční doprovodné akce tohoto festivalu pat ří již 
20. ročník dvoudenní výstavy kompenza čních 
pomůcek, která prob ěhne v pátek od 13 do 18 hodin, 
v sobotu od 9 do 12 hodin a prezentace škol pro výc vik 
vodicích ps ů. 

17. května 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH - pojďte si s námi 
zahrát bowling, cena za jednu dráhu 150 K č, ta se 
rozpo čítá mezi ú častníky. P řihlásit se m ůžete do 6.5. 

24. května 
úterý  

15:00 ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA - BESEDA O 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI - Trápí vás n ěkdy bolesti 
v zádech? Nemáte dostatek pohybu? Vyzkoušejte 
cvi čení na velkém balan čním mí či. O tom, jak 
prosp ěšné je cvi čení na balan čním mí či, nám p řijde 
vypráv ět fyzioterapeutka Jana Vítková. Beseda se 
uskute ční v prostorách rehabilita čního centra na Dolní 
České 4. Přihlásit se m ůžete do 23.5. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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25. května 
středa 

11:00 – 16:00 TYFLOPOMŮCKY OLOMOUC VE 
ZNOJMĚ – 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 m ůžete do 24.5. 

25.května 
středa 

19:00 MANDARÍNKOVÝ POKOJ – Tři komediální 
příběhy odehrávající se v prost ředí malého pa řížského 
hotýlku. Hrají studenti činoherního a muzikálové 
herectví Konzervato ře Brno. Vstupné 60 K č.  Přihlásit 
se můžete do 18.5. Zajišt ění vstupenek. MD Znojmo 

28. května  
sobota 

8:45 VÝLET KOLEM PLENKOVICKÉHO POTOKA  – 
vyjdeme z Hlubokých Maš ůvek a pokra čovat budeme 
kolem Plenkovického potoka ke z řícenin ě hradu 
Lapikus. P řihlásit se m ůžete 27.5. 

31. května 
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – Přihlásit se m ůžete 
do 30.5. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN 
 

Středa 1.6. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – jako pod ěkování za 
účast na našich aktivitách tentokrát vstup pro klient y ZDARMA, 
průvodce 80 K č. Přihlásit se m ůžete do 31.5.   
Úterý 7.6. 8:45 VALTICE, M ĚSTO PLNÉ HISTORIE – čeká nás  
komentovaná vycházka m ěstem, prohlídka kostela, návšt ěva zámku a 
procházka zámeckým parkem. Vstupné ZTP/P + doprovod  zdarma. 
Návrat mezi 17-18 hodinou. P řihlásit se m ůžete do 3.6. 
Úterý 21.6. 9:00 EXKURZE DO JURKOVI ČOVY VILY A PLAVBA 
PARNÍKEM PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – dopoledne prohlídka nov ě 
zrekonstruované vily slavného architekta Dušana S. Jurkovi če. 
Vstupné ZTP, ZTP/P + doprovod zdarma. Od 15:00 hodi nová plavba 
parníkem po brn ěnské p řehradě jako pod ěkování pro naše klienty 
zdarma. P řihlásit se m ůžete do 10.6. 
 

PLAVÁNÍ V HALE RONJA - kv ěten 
Pond ělí od 11:00 – 12:00 hod:  9.5., 23.5. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod:  6.5., 13.5., 27.5. 
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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. Klára Vítková, sociální pracovnice, 774 715 10 7 
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.  


