
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb –  říjen/listopad 2009 
6. října 

úterý 
8:40 NÁVŠTĚVA JESKYNÍ NA TUROLDU  – jeskyn ě na 
okraji m ěsta Mikulova tvo ří 2,5 kilometru dlouhý 
labyrint chodeb. P řihlásit se m ůžete do 5.10. 

6. října 
úterý 

16:00 – 17:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKY ŇE  – vstupné 
pro d ůchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Přihlásit se m ůžete 
do 5.10. 

7. října 
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 6.10. 

9. října 
pátek 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ RŮŽE Z ARGENTINY – 
zahájíme novou sezónu znojemského M ěstského 
divadla touto vtipnou operetou z pera Járy Beneše. 
Přihlásit se m ůžete do 2.10. 

14. října 
středa 

10:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
TYFLOCENTRA - v prostorách M ěstské knihovny 
Znojmo pod názvem „Nevidím a nestydím se“ 

21. října 
středa 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SHIRLEY VALENTINE  – 
bravurní komedie o hledání vlastní identity se Simo nou 
Stašovou v hlavní roli. MD Znojmo. P řihlásit se m ůžete 
do 14.10. 

22.10 - 25.10. PODZIMNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK  - přihlášky a informace 
u Jany Chadalíkové (774 715 107) 

27. října 
úterý 

9:40 TURISTICKÝ VÝLET NA ŠOBES S OCHUTNÁVKOU 
VÍN – pojedeme autobusem do Hnanic, odtud lesní 
cestou p řes visutý most vystoupáme až na vinice 
Šobes, zde ochutnávka vín zn. Znovín.  

Přihlášky do 21. října. 
29. října 
čtvrtek 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PAST NA MYŠI   - 
Nejslavn ější detektivní hra z pera Agathy Christie  s 
fascinujícími zvraty, romantickou atmosférou a 
zvláštním smyslem pro humor. Vstupné pro ZTP a 
ZTP/P 140 Kč, doprovod zdarma. Mahenovo divadlo 
Brno. P řihlásit se m ůžete do 13.10. Po čet vstupenek 
omezen. 

 

 



 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – LISTOPAD 
 
Úterý 3.11. 14:00 - CESTOVATELSKÁ BESEDA - RAKOUSKO  – beseda 
o zemi, kultu ře a život ě našich nejbližších soused ů. 
 
Středa 4.11.  10:00 – 11:00 – NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě 
 
Úterý 10.11. 15:00 – PREZENTACE LUP SPOLE ČNOSTI SAGITTA  - 
k dispozici budou lupy k prohlédnutí  a osahání, al e i k prodeji. 
 
Pátek 13.11.  9:00 – 16:00 DEN OTEV ŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA - 
v prostorách M ěstské knihovny Moravský Krumlov pod názvem 
„Nevidím a nestydím se“ 
 
Sobota 14.11. 10:00 – 11:00 - NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě 
 
Úterý 24.11. – 19:00 DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ GAZDINA ROBA –  
Autorka Gabriela Preissová zkoumá výrazné postavy v enkovských 
žen, v jejichž jednání se projevují prudké vášn ě a jež jdou za svým 
cílem až k sebezni čení nebo sebeob ětování. Vstupné pro ZTP a ZTP/P 
140 Kč, doprovod zdarma. Mahenovo divadlo Brno. P řihlásit se 
můžete do 10.11. Po čet vstupenek omezen. 

 

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. P řesný 
začátek lekcí bude up řesněn. 

 

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@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.  
 
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 


