
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb –  zá ří 2009 
9. září 

středa 
10:00 – 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKY ŇE  – vstupné 
pro d ůchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Přihlásit se m ůžete 
do 8.9. 

15. září 
úterý 

14:30 POSEZENÍ V KAVÁRN Ě NA VĚČNOSTI– 
popovídáme si o tom, co jsme o prázdninách vid ěli a 
zažili a p řiblížíme vám náš podzimní program. 

19. září 
sobota 

 

9:00 – 12:00 DEN BEZ AUT – přijďte se podívat na Den 
bez aut, který se koná pod záštitou m ěsta Znojma. 
Letos na téma Naše m ěsto – naše klima! Bude pro vás 
připravena spousta akcí a zábavy, u nás si m ůžete 
prohlédnout kompenza ční pom ůcky, jinde se dozvíte 
informace o ekologických zdrojích energie, zkrátka 
strávíte p říjemný den na čerstvém vzduchu. Kde: Horní 
náměstí. 

21. září 
pond ělí 

14:00 – CESTOVATELSKÁ BESEDA V MORAVSKÉM 
KRUMLOVĚ – Přijela jsem do Leningradu a odjela 
z Petrohradu.  Dozvíte se řadu informací o kultu ře a 
život ě tamního obyvatelstva. Poznáte zdejší jazyk, 
odlišnosti v kultu ře bydlení u nás a v Petrohrad ě, 
nakupování na potravinové lístky a jak se vlastn ě žije v 
Rusku. P řednášející: Mgr. Jana Puchegger 
Chadalíková. P řihlásit se m ůžete do 18.9.  

22. září 
úterý 

9:00 – TURISTICKÝ VÝLET NA KRÁL ŮV STOLEC – 
v 9:15 se svezeme autobusem do Mašovic a odtud se 
vydáme ke Královu stolci  a zp ět do Znojma. P řihlásit 
se můžete do 21.9., v p řípadě nepřízně počasí se výlet 
ruší. Výlet se bude zapo čítávat do Turistické ligy – viz 
samostatné informace Turistická liga. 

29. září 
úterý 

14:30 BESEDA O PRVNÍ POMOCI  – tentokrát na téma 
Infarkt. Infarkt je závažný stav ohrožující život s e 
kterým se často m ůžete setkat i u svých blízkých, proto 
je důležité znát základní postupy poskytování první 
pomoci. P řihlásit se m ůžete do 25.9. 

 

 

 



 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – ŘÍJEN 
 
Sobota 3.10. 9:00 – 16:30 TYFLOBRNO  – sout ěž v prostorové orientaci 
nevidomých a slabozrakých. Na sout ěž se můžete přihlásit na našich 
telefonních číslech či emailech.  
 
Úterý 6.10.  – NÁVŠT ĚVA JESKYNÍ NA TUROLDU  – jeskyn ě na okraji 
města Mikulova tvo ří 2,5 kilometru dlouhý labyrint chodeb. 
 
Středa 7.10. – 10:00 – 11:00 – NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě 
 
Pátek 9.10. – DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ RŮŽE S ARGENTINY – 
zahájíme novou sezóny znojemského M ěstského divadla touto vtipnou 
operetou z pera Járy Beneše. 
 
Pondělí 12.10. – 10:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
TYFLOCENTRA - v prostorách M ěstské knihovny Znojmo pod názvem 
„Nevidím a nestydím se“ 
 
Středa 21.10. DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SHIRLEY VALENTINE  – 
bravurní komedie o hledání vlastní identity se Simo nou Stašovou 
v hlavní roli. MD Znojmo 
 

22. – 25.10. PODZIMNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK - přihlášky a informace 
u Marie Švejdové (541 240 420, 774 715 104) 
 
Čtvrtek 29.10. DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ PAST NA MYŠ  - Nejslavn ější 
detektivní hra z pera Agathy Christie  s fascinujíc ími zvraty, 
romantickou atmosférou a zvláštním smyslem pro humo r. Vstupné pro 
ZTP a ZTP/P 140 Kč, doprovod zdarma. Mahenovo divadlo Brno. 
Přihlásit se m ůžete do 13.10. Po čet vstupenek omezen. 



 

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 
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774 715 109 
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   
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@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 


