
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – leden/únor 2009 
6. ledna 

úterý 
14:00 – Výstava domácích betlém ů a pohlednic v 
kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 
(Znojmo). Sraz je ve 13:30 v kancelá ři TC – Dukelských 
bojovník ů 150, Znojmo. Na výstav ě je i 1 betlém, který 
vyrobil náš klient – pan Tesa ř z DD Božice.  

13. ledna 
úterý 

Divadelní p ředstavení Cikánský baron  – navštívíme 
romantickou operetu v nádherném prost ředí 
brněnského  Janá čkova divadla. P řihlášení ú častníci 
obdrží podrobné informace v samostatné pozvánce. 
V současné dob ě jsou všechny vstupenky již 
rozebrány. 

14. ledna 
středa 

Divadelní p ředstavení Novecento – Magické piáno  – 
v Městském divadle ve Znojm ě. Strhující p říběh 
geniálního klavíristy se odehrává na lodi, která 
pravideln ě brázdila oceán mezi Evropou a Amerikou. 
Hrají: David Pracha ř a Emil Viklický. Cena: 168 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 10.1.2009 

21. ledna 
středa 

14:00 - Cestovatelská beseda s Arnoštem Maderem  - 
nyní na téma Putování po podkarpatské Rusi. (Znojmo  
– klubovna DPS ). 

27. ledna 
úterý 

Madrigal nap říč staletími  – Madrigal - druh sv ětské 
vokální skladby, často milostného obsahu. Pr ůřezem 
tohoto žánru vás provede vokální kvintet v dobových  
kostýmech. Cena: 126 K č. Představení se bude hrát 
v Městském divadle ve Znojm ě. 
Přihlásit se m ůžete do 23.1.2009 

28. ledna 
středa 

14:30 Bowling  v restauraci Kuželna ve Znojm ě 
v blízkosti areálu koupališt ě Louka.  
Přihlásit se m ůžete do 26.1.2009 

 

3. února 
úterý 

16:00 - 17:00 - Plavání v bazénu Relax v Božicích  – 
budeme mít k dispozici celý bazén s mo řskou vodou. 
Účast min. 5 klient ů, cena 500 Kč za bazén. Cena se 
rozpo čítá mezi všechny ú častníky.  
Přihlásit se m ůžete do 30.1.2009 



 

 

4. února 
středa 

14:00 - Návšt ěva Muzea motorismu ve Znojm ě - ve stálé 
expozici najdeme bezmála 40 automobil ů, 15 motocykl ů 
a 25 starých bicykl ů, které byly vyrobeny do roku 1950, 
vše výhradn ě české produkce. Cena: 40 K č. Sraz je v 
kancelá ři TC ve 13 hod. P řihlásit se m ůžete do 1.2.2009.  

10. února 
úterý  

Exkurze do pivovaru Starobrno v Brn ě. Zajímá vás 
technologie výroby a skladování tohoto nápoje? P řijďte 
se podívat do prost ředí pivovaru a ochutnat n ěkolik 
vzork ů ze zdejší produkce. Vstup + ochutnávka 100 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 1.2.2009. 

11. února 
středa 

10:00 - Návšt ěva solné jeskyn ě ve Znojm ě. V solné 
jeskyni panuje unikátní klima, vyzna čující se svou 
vysokou bakteriologickou čistotou. Poj ďte si s námi 
zarelaxovat a ud ělat něco pro zdraví. Vstupné pro 
seniory a ZTP/P  92 K č. Přihlásit se m ůžete do 10.2.2009  

11.února 
středa 

19:00 - Klavírní koncert Martina Levického . Štukový sál 
Znojemské Besedy. Cena: 50 K č. Přihlásit se m ůžete do 
6.2.2009 

20. únor 
pátek 

Bruslení v Brn ě – v dopoledních hodinách  
Možnost zabruslit si s Janou H říbovou, členkou 
Skating Club Brno, na otev řeném kluzišti na Nových 
Sadech. Cena za pronájem (500 K č) se rozpo čítá mezi 
brusla ře. Nutné vlastní brusle. P řihlásit se m ůžete do 
pátku 13. února 2009. 

17. února 
úterý 

14:30 - Posezení v „Naší čajovn ě“ na Horním nám ěstí  
ve Znojm ě. Pojďte se v zim ě zahřát u výborného čaje a 
popovídat si o plánech na jarní období. Sraz je ve 14.30 
přímo p řed „Naší čajovnou“. 

23. února 
pond ělí 

11:00 – 12:00 - Plavání ve sportovním centru Sýpka 
Jevišovice . Budeme mít k dispozici celý bazén, ú čast 
min. 5 klient ů, cena 450 Kč za bazén. Cena se rozpo čítá 
mezi všechny ú častníky. Po plavání – možnost 
občerstvení v restauraci Sýpka. P řihlásit se m ůžete do 
20.2.2009. 

24. února 
úterý 

Turistický výlet  – v 9:40 vyjedeme vlakem ze Znojma do 
Citonic a poté p ůjdeme p ěšky Gránickým údolím kolem 
Pivcova pramene zp ět do Znojma. Je nutné se p řihlásit 
do 23.2.2009 



 

 

25. února 
středa 

14:00 - Beseda o první pomoci . Tentokrát se dozvíte, 
jak postupovat p ři krvácivých poran ěních. Vhodné je 
sportovní oble čení. Kancelá ř TC Znojmo 

Každou ned ěli od 11:00 do 12:00 je pro ženy možné zú častnit se hodin 
aquaerobiku v M ěstských lázních ve Znojm ě. Cena: 60 Kč, doprovod 
zajišt ěn. Je nutné se nahlásit vždy nejpozd ěji do čtvrtka do 15:00 hod. 

V případě pot řeby zajišt ění doprovodu  na výše jmenované akce se 
ozvěte včas, abychom vám doprovod mohli zajistit. 

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

Každou všední st ředu 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 
znojemské pracovišt ě TyfloCentra uzav řeno. 

Přejeme všem p říjemně strávené Vánoce, š ťastný vstup do roku 2009 
a těšíme se v lednu na shledání.  

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 


