
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2012 
30. duben a 

1. květen 
30.4 a 1.5 TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském 
Krumlov ě uzavřeno z důvodu státního svátku a  

čerpání dovolené 
3. květen 
čtvrtek 

8:45 TURISTICKÝ VÝLET Z HRADIŠT Ě DO CITONIC – 
z Hradišt ě se vydáme sm ěrem k hájence a budeme 
pokra čovat polní a lesní cestou do Citonic, zp ět se 
svezeme autobusem. Trasa je mírn ě náročná, dlouhá 
cca 7 km. P řihlásit se m ůžete do 2.5. 

7. a 8. květen 
pond ělí a 

úterý 

7.5 a 8.5. TyfloCentrum ve Znojm ě a Moravském 
Krumlov ě uzavřeno z důvodu státního svátku a  

čerpání dovolené 
9. květen 

středa 
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 8.5. 

11. květen 
pátek 

16:00 SOUBOR VYSTOUPENÍ V RÁMCI DNŮ 
PARTNERSKÝCH MĚST - hosté z partnerských m ěst se 
představí v pestrém programu hudebních a tane čních 
vystoupení. Vstup zdarma – po čet míst omezen. 
Přihlásit se m ůžete do 10.6. 

15. květen  
úterý 

14:30 JAK SE HRAJE NA DIDGERIDOO  – beseda  
s odborníky na hru na etnické hudební nástroje  
s panem Výmolou a panem Veselým. Vyzkoušíte si hru 
na možná nejstarší hudební nástroje lidstva v ůbec – 
didgeridoo, bubny djembe, rumba koule a další. 
Přihlásit se m ůžete do 14.5. Po čet účastník ů je omezen.  

18. a 19. 
květen 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL  - 23. 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. 

21. květen 
pond ělí 

TYFLOCENTRUM V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě 
UZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ 

24. květen 
čtvrtek 

14:30 - POSEZENÍ NA VĚČNOSTI. Přihlásit se m ůžete     
do 23.4. 
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28. květen 
pond ělí 

16:00 SLAMĚNÝ KLOBOUK – DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ PRO UŽIVATELE SOC. SLUŽEB  –  
o záletném panu Fadinardovi a jeho nep ředvídaných 
dobrodružstvích ve svatební den. Ú činkuje Divadelní 
spolek Rotunda Znojmo. Vstupné pro ZTP, ZTP/P  
i doprovod 50 K č. Přihlásit se m ůžete do 25.5. 

29. květen 
úterý  

7:00 PLAVBA PO BA ŤOVĚ KANÁLE A VYCHÁZKA 
V OKOLÍ SPYTIHNĚVI – vydáme se na cestu 
autobusem do Otrokovic, kde nás bude čekat lo ď, na 
které poplujeme až do Spytihn ěvi. Poté se projdeme 
okolím Spytihn ěvi a zastavíme se v místní restauraci. 
Cena za plavbu  pro ZTP, ZTP/P i doprovod 200 K č.  
Přihlásit se m ůžete do 25.5. 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN 
 
STŘEDA 6.6. NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě –  11:00, vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se 
můžete do 5.6. 
 
ČTVRTEK 7.6. 8:45 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZIC 
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V PROSTORÁCH STARÉHO 
ZÁMKU JEVIŠOVICE   - navštívíme expozici Setkání s Venuší – sbírku 
dobové keramiky a Venuší, depozitá ř lidového nábytku a hradní 
kuchyni. Poté se projdeme kolem b řehů zrekonstruované Jevišovické 
přehrady. Vstupné do expozic - ZTP a ZTP/P 40 K č. Přihlásit se m ůžete 
do 6.6. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – KV ĚTEN: 

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 14.5., 21.5.  
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 4.5., 18.5. 
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – KVĚTEN: 
Čtvrtek od 16:15  – 17:15 hod: 3.5., 10.5., 17.5., 2 4.5. 
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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 
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.  


