
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červen/červenec, srpen 2011 
1. června  

středa 
11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě jako pod ěkování za 
účast na našich aktivitách tentokrát vstup pro klient y 
ZDARMA, pr ůvodce 80 K č. Přihlásit se m ůžete do 31.5. 

7. června 
úterý 

8:45 VALTICE, MĚSTO PLNÉ HISTORIE – čeká nás  
komentovaná vycházka m ěstem, návšt ěva zámku, 
bylinkové zahrady a procházka zámeckým parkem.  
Vstupné ZTP/P + doprovod zdarma. Návrat mezi 17-18 
hodinou. P řihlásit se m ůžete do 3.6. 

14. června 
úterý 

10:15  EXKURZE BLUE SKY SERVICE, S.R.O. –  
NÁVŠTĚVA LETECKÉ SPOLE ČNOSTI, která sídlí 
v prostorách brn ěnského letišt ě v Tuřanech. Uvidíme 
vrtulníky, cvi čné letouny, cvi čný vojenský proudový 
letoun a mnoho dalšího. Pr ůvodcem nám bude letový 
instruktor spole čnosti. Po čet míst omezen bližší 
informace a p řihlášky do 7.6.  

21. června 
úterý 

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 hodinová plavba parníkem 
po brn ěnské p řehradě jako pod ěkování pro naše klienty 
zdarma. P řihlásit se m ůžete do 10.6. 

25. června 
sobota 

8:30 VÝLET KOLEM PLENKOVICKÉHO POTOKA  – 
vyjdeme z Hlubokých Maš ůvek a pokra čovat budeme 
kolem Plenkovického potoka ke z řícenin ě hradu 
Lapikus. Tento termín je náhradou za termín kv ětnový. 
Přihlásit se m ůžete 24.6. 

28.6. - 29.6. 
úterý, st ředa 

7:00 NÁVŠTĚVA REHABILITA ČNÍHO A 
REKVALIFIKA ČNÍHO STŘEDISKA PRO NEVIDOMÉ 
DĚDINA PRAHA – 1. den - exkurze v rekvalifika čním 
středisku D ědina, 2. den – prohlídka historických 
památek Prahy. Akce se koná v rámci projektu 
Slepotou život nekon čí. Více informací viz pozvánka 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVENEC SRPEN 
Středa 12.7. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete do 11.7. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo 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 

 

Úterý 26.7. 5:25 – HISTORIE A KRÁSY JIHO ČESKÝCH ZÁMKŮ - 
TŘEBOŇ  A JINDŘICHŮV HRADEC – dopoledne navštívíme T řeboňský 
zámek a poté se p řesuneme do Jind řichova Hradce. Projdeme se 
historickou částí města a kolem rybníku Vajgar p ůjdeme obdivovat  

krásy zdejšího zámku. Návrat do Znojma 17:30. p řihlásit se m ůžete do 
22.7. 
Úterý 30.8. TURISTICKÝ VÝLET K VODNÍMU MLÝNU VE SLU PI – 8:45 
autobusem se svezeme do Jaroslavi a p ěšky se potom vydáme do 
Slupi navštívit zdejší expozici technického muzea –  vodní mlýn. 
Přihlásit se m ůžete do 29.8. 
Středa 7.9. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete do 6.9. 
 

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.  


