
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – listopad / prosinec 2008 
8. listopad 

sobota 
Výlet Gránickým údolím  – turistický výlet okolím 
Znojma. P řes hájovnu a Král ův stolec kolem spáleného 
mlýna, zpátky se potom vrátíme p řes Hradišt ě. Je nutné 
se přihlásit do 7.11.  Sraz 9:15 u vlakového nádraží.  

11. listopad 
úterý 

15:00 - Minivernisáž fotografií  našeho klienta pana 
Matuly – výstava fotografií p řírody a okolních krás 
v kavárn ě Anna. (Znojmo) 

13. listopadu  
čtvrtek 

10:00 – 17:00 Den otev řených dve ří v TC Znojmo  – 
v klubovn ě DPS budete mít možnost vyzkoušet 
kompenza ční pom ůcky a hry pro zrakov ě postižené.  

18. listopadu  
úterý 

19:00 – Koncert Pavla Dobeše  - v Městském divadle 
Znojmo, spole čně navštívíme koncert písni čkáře, 
skladatele a texta ře Pavla Dobeše. Je nutné se p řihlásit 
do 13.11.   

19. listopadu  
středa 

10:00 – 16:00 Den otev řených dve ří v TC Moravský 
Krumlov  – ve studovn ě místní knihovny budete mít 
možnost vyzkoušet kompenza ční pom ůcky a hry pro 
zrakov ě postižené.  

21. listopadu  
pátek 

Prohlídka vily Tugendhat v Brn ě (prohlídka za číná v 
10:00, počet míst omezen, p řihlášení nutné do 18.11. ). 
Vila Tugendhat, postavená ve funkcionalistickém sty lu, 
je zapsána na listin ě světového d ědictví UNESCO a 
bezesporu pat ří k nejkrásn ějším stavebním památkám 
v republice. Po exkurzi bude následovat posezení v 
kavárn ě Práh, která pomáhá duševn ě nemocným lidem 
se začleněním zpět do spole čnosti. 

25. listopadu  
úterý 

16:00 - 17:00 Plavání v Božicích  – budeme mít 
k dispozici celý bazén s mo řskou vodou. Ú čast min. 5 
klient ů, cena 500 Kč za bazén. Cena se rozpo čítá mezi 
všechny ú častníky. Je nutné se p řihlásit do 21.11.  

2. prosince 
úterý 

14:00 Beseda o první pomoci  - naše lektorka vás 
seznámí se základními postupy první pomoci. Všechny  
získané znalosti si budete moc vyzkoušet i v praxi na 
figurínách a trenažérech. (Klubovna DPS, TC Znojmo)  

9. prosince 
úterý 

14:00 Předváno ční tvo ření – s výtvarnicí Veronikou 
Plchovou si vytvo říme krásnou adventní výzdobu, 
všechny vaše výrobky si m ůžete odnést dom ů a 
zkrášlit s nimi vlastní interiér. (Kancelá ř TC Znojmo) 



 

16. prosince 
úterý 

14:00 Vánoční posezení  – před Vánocemi bychom se 
s vámi rádi rozlou čili p ři posezení u kávy a ochutnávce 
vánočního cukroví. (Kancelá ř TC Znojmo) 

 
Leden 2009  

13. ledna 
úterý 

Divadelní p ředstavení Cikánský baron  – navštívíme 
romantickou operetu v nádherném prost ředí 
brněnského  Janá čkova divadla. Cena vstupenky 205 
Kč. Je nutné se p řihlásit do 28.11. , zaplatit vstupenky 
do 8.12., k dispozici je omezené množství vstupenek . 

 

Každé všední pond ělí mimo 27. říjen můžete navštívit od 13 do 17 hod.  
sociáln ě právní poradnu v Moravském Krumlov ě 

Každou všední st ředu mimo 29. říjen můžete navštívit od 13 do 17 hod. 
sociáln ě právní poradnu ve Znojm ě. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů. 

Ve váno čním období, tedy ve dnech od 22.12.2008 až do 4.1.2 009 bude 
TyfloCentrum uzav řeno. 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Znojmo:  
Mgr. Jana Puchegger Chadalíková, sociální pracovnic e, 774 715 107 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 3460/150, 671 81 Znojmo  
e-mail: znojmo@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/znojmo   
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@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.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@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


