
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – říjen/ listopad 2011 
4. října 
úterý 

9:00  TURISTIKÝ VÝLET DO HLUBOKÝCH MAŠ ŮVEK-  
tentokrát p ůjdeme rovinatou lesní cestou z Host ěrádek 
kolem rybníku Jankovec, Peleš a Velského Rybníka do  
Hlubokých Maš ůvek. Trasa je dlouhá cca 7 km. P řihlásit 
se můžete do 3.10. 

10. října 
pond ělí 

19:00 JAKO THELMA A LOUISE - zajišt ění vstupenek na 
divadelní p ředstavení. Zda řilá tragikomedie z prken 
pražského divalda Kalich, k níž p ředlohou a inspirací 
byl slavný film Ridleyho Sccota. Cena pro ZTP a 
doprovod 196 K č. 

11. října 
úterý 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 
80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 10.10. 

11. října 
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 10.10. 

12.října 
středa 

10:00 – 16:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZNOJM Ě – 
přijďte se podívat na Horní nám ěstí a poznejte 
poskytovatele r ůzných sociálních služeb na znojemsku.  

15. října 
sobota 

6:35 VÍDEŇ ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ – NÁVŠT ĚVA VÍDNĚ – 
ráno se vydáme vlakem ze Znojma, podíváme se do 
centra Vídn ě, na tržišt ě Nashmarkt a do Esterázy parku. 
Provád ět nás bude Jana Puchegger Chadalíková, která 
ve Vídni žila. Každý klient musí mít vlastního pr ůvodce. 
Přihlásit se m ůžete do 6.10.  
Více informací v samostatné pozvánce. 

18. října  
   úterý 

14:30 KRÁSY ČAJOVÉHO OBŘADU – beseda o čajích, 
jejich p ěstování, zpracování a p řípravě se znalcem čajů 
panem Škaroubkem. P řihlásit se m ůžete do 17.10. 

25. října 
úterý 

8:45 EXKURZE DO ATELIÉRU SAMUEL NA HRADIŠTI  - 
dozvíme se jak Samuel funguje, kdo jej m ůže 
navšt ěvovat a jaké aktivity svým klient ům nabízí. 
Podíváme se i do jednotlivých dílen a prohlédneme s i 
výrobky, které zde vznikají.  
Přihlásit se m ůžete do 20.10. 

28. října 
pátek STÁTNÍ SVÁTEK – STŘEDISKO UZAVŘENO 

 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LISTOPAD  

 
Úterý 1.11. 14:30 – PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA - přijďte si vyzkoušet 
krásu podzimu na vlastní k ůži. Naše ruce a prstové barvy nám budou 
nástrojem. Otisk našich rukou bude p ředstavovat podzimní listí všech 
barev a tvar ů. Přihlásit se m ůžete do 31.10. 

Středa 2.11. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory 
a ZTP, ZTP/P 80 Kč. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete 
do 1.11. 

Úterý 8.11. 14:30 POSEZENÍ NA V ĚČNOSTI – Přihlásit se m ůžete do 
7.11. 

Středa 9.11. 9:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
VE ZNOJMĚ – tentokrát v nov ě otev řených prostorách na Masarykov ě 
náměstí 19. 

Pátek 11.11. 9:00 – 16:00 DEN OTEV ŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA V 
MORAVSKÉM KRUMLOV Ě v Městské knihovn ě. 

Úterý 15.11.  14:30 BESEDA S NEVIDOMÝM PR ŮVODCEM HONZOU 
PAVLÍČKEM – beseda o neobvyklé roli nevidomého pr ůvodce 
v jeskyni Rudka. Akce se koná v rámci projektu Slep otou život 
nekon čí. Přihlásit se m ůžete 14.11. 

Pátek 18.11. 18:00 MUZIKÁL NA LED Ě VE ZNOJEMSKÉ HOSTAN  
ARÉNĚ – POPELKA – ZAJIŠT ĚNÍ VSTUPENEK – vstupné pro ZTP/P je 
390 Kč, doprovod zdarma. P řihlásit se m ůžete do 10.10. 

Úterý 22.11. NÁVŠT ĚVA USP BŘEŽANY – HIPOTERAPIE – Léčebná 
metoda, která využívá p ůsobení kontaktu s kon ěm a zážitku z jízdy na 
psychiku člověka. O tom, jak m ůže tato metoda podporovat 
sebedůvěru prost řednictvím cvi čení samostatnosti a obratnosti nebo 
rozvíjet pohybové schopnosti a dovednost relaxace, se přijedeme 
přesvědčit do B řežan. Přihlásit se m ůžete do 16.11. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA - říjen 
Pond ělí od 11:00 – 12:00 hod: 10.10.,24.10.,31.10. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 7.10.,21.10. 
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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 
Masarykovo nám ěstí 19, 669 02 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.  


