
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2009 
3. března 

úterý 
9:00 Návšt ěva solné jeskyn ě  – v solné jeskyni panuje 
unikátní klima, vyzna čující se svou vysokou 
bakteriologickou čistotou. Po odpo činku máte možnost 
vyzkoušet masáž celého t ěla v diagnostických 
masážních k řeslech. Vstupné pro d ůchodce a ZTP/P  80 
Kč, diagnostické k řeslo 40 K č. 

5. března 
čtvrtek 

Divadelní p ředstavení Rendez-vous s operetou . Krásné 
operetní melodie v podání sólist ů Městského divadla 
Brno. Koná se v m ěstském divadle Znojmo. Cena 
vstupenky: 280 K č. Můžete se p řihlásit do 3. b řezna. 

11. března 
středa 

Exkurze do trolejbusové vozovny v Brn ě – projedeme 
trolejbusem celý areál vozovny a na zastávkách 
uvidíme mycí linku, zkušební dráhu, halu lehké 
a střední údržby. Poté si prohlédneme sou častné 
i historické trolejbusy. P řihlásit se m ůžete do 2. b řezna. 

13. března 
pátek 

Divadelní p ředstavení – Dva muži v šachu . Městské 
divadlo Znojmo Cena vstupenky 190 K č/osoba. M ůžete 
se přihlásit do 11. b řezna.  

17. března 
úterý 

14:30 Bowling v restauraci Kuželna  v blízkosti areálu 
koupališt ě Louka. P řihlásit se m ůžete do 16. b řezna. 

18. března 
středa 

Koncert ve znojemské Besed ě – In Modo Camerale . 
Cena vstupenky 60 K č/os. Přihlásit se m ůžete do 16. 
března. 

20. března 
pátek 

Co se děje nad a pod hladinou  – 10 – 12 hod. Výstava 
v Brn ě představuje zajímavým zp ůsobem život 
v potocích, řekách a mok řadech. Prohlídka pro 
slabozraké asi 1,5 hod. P řihlásit se m ůžete do 
16. března. 

23. března 
čtvrtek 

Divadelní p ředstavení - Alchymista  (Divadlo U stolu) 
Divadelní podoba sv ětoznámého brazilského románu 
spisovatele Paula Coelha. Cena vstupenky ZTP/P + 
doprovod: 120 K č/osoba. P řihlásit se m ůžete do 
9. března. 

23.–26. 
března 

Týden zvukové st řelby  – Po: 10 – 12 hod, Út, St: 13 – 16 
hod. P řijďte si vyzkoušet zvukovou st řelbu, jde 
o zařízení, které vám umožní zkusit si jaké to je 



 

zacházet se zbraní a pomocí laseru a zvukového 
signálu st řílet na ter č. TC Znojmo 

27. a 30. 
března 

Zvuková st řelba v Moravském Krumlov ě. Oba dva dny 
si můžete vyzkoušet zvukovou st řelbu v kancelá ři TC 
v Moravském Krumlov ě. Od 13 – 15 hod. 

27.března 
pátek 

Divadelní p ředstavení – Čert a Káča. Městské divadlo 
Znojmo. P říběh o lidské hamižnosti i o následné 
nevyhnutelné spravedlnosti. Cena vstupenky: 
200 Kč/osoba. P řihlásit se m ůžete do 23. b řezna 

28. března 
sobota 

Brno – Sout ěž ve čtení a psaní Braillova písma  – 
krajské kolo. Sout ěžit mohou nevidomí od narození i ti, 
co ztratili zrak pozd ěji. Přihlásit se m ůžete nejpozd ěji 
do 7. b řezna. u Marie Švejdové - tel. 541 240 420. 

30.března 
pond ělí 

Divadelní p ředstavení – Evžen On ěgin . Městské divadlo 
Znojmo. P ůvodní dramatizace jednoho z nejslavn ějších 
milostných p říběhů všech dob. Cena vstupenky: 197 
Kč. Přihlásit se m ůžete do 23. b řezna. 

 

1. dubna 
středa 

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. P řihlaste se do 30. b řezna. 

3. – 5. dubna  Víkendový pobyt na Kuklíku. Bližší informace  
v samostatné pozvánce. 

6. dubna 
pond ělí 

14:00 Velikono ční dílna  – zdobení velikono čních 
dekorací ko řením v TyfloCentrum Znojmo. 

7. dubna 
úterý  

Divadelní p ředstavení – Škola žen , Mahenovo divadlo 
Brno. Rozverná, veršovaná komedie z roku 1662 o 
muži, který svoji vyvolenou vychovával ke stavu 
manželskému...  Cena ZTP/P – 130 Kč, doprovod 
zdarma. P řihlaste se nejpozd ěji do 16. b řezna.  

10. dubna 
pátek  

Výstava Co se d ěje nad a pod hladinou  –Prohlídka pro 
nevidomé, asi 2,5 hod. Brno 

14.dubna 
úterý 

14:30 – Posezení v kavárn ě Na Věčnosti . Spole čné 
posezení u kávy a čaje na tradi čním míst ě. 

21. dubna 
úterý 

Cestovatelská beseda v brn ěnském TyfloCentru s Mgr. 
Janou Puchegger Chadalíkovou. - Jak se žije v 
Petrohradu . „P řijela jsem do Leningradu a odjela z 
Petrohradu“. TC Brno 



 

22. dubna 
středa 

Turistický výlet – Havranickým v řesovišt ěm.  Odjezd 
bus 9:16 sm ěr Konice, Trasa: Konice – Popice – 
Heiliger Stein – Havraníky. Krásná cesta vedoucí ko lem 
starých vinic, v malebné p řírod ě. 

28. dubna 
úterý 

14:00 – Cestovatelská beseda  – téma bude up řesněno 
v samostatné pozvánce. TC Znojmo 

 

12. května 
úterý 

Divadelní p ředstavení – Veselé pani čky Windsdorské , 
Mahenovo divadlo Brno. Cena vstupenky ZTP/P 130 K č, 
doprovod zdarma. P řihlásit se m ůžete do 20.4. 

15.-16. 
května 

Tmavomodrý festival Brno  – výstava kompenza čních 
pomůcek a vyvrcholení Memoriálu Zde ňky Vernarské 

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 15:00. 

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. 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. 

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 
E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


