
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2009 
22. října 
čtvrtek 

16:00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY PUTUJÍCÍ KAMENY ANEB 
PRAVIDLA CHAOSU – Jihomoravské muzeum ve 
Znojm ě a TyfloCentrum Vás zvou na vernisáž výstavy 
kamenů. 

3. listopadu 
úterý 14:30 - ZAHÁJENÍ CYKLU CESTOVATELSKÝCH BESED 

„Máme k sob ě tak blízko a p řece se tak málo známe.“  
Tentokrát na téma RAKOUSKO  – o zemi, kultu ře a 
život ě našich nejbližších soused ů. Více viz p říloha. 
Přihlásit se m ůžete do 2. 11. 

4. listopadu 
středa 

 

10:00 – 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě  – vstupné 
pro d ůchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Průvodce platí 
rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 3.11. 

5. listopadu 
čtvrtek 

16:00 NESTÁRNOUCÍ OPERETNÍ MELODIE – 
Nejkrásn ější melodie z operet a muzikál ů. Účinkují 
sólisté ND Ostrava a Členové opery Slezského divadla 
v Opavě. Vstupné 40 K č/osoba. P řihlásit se m ůžete do 
4.11. !!!! Po čet míst omezen !!!! 

10. listopadu  
úterý 

15:00 PREZENTACE LUP SPOLE ČNOSTI SAGITTA  - 
v sortimentu této firmy najdeme zhruba 400 druh ů lup,  
k dispozici budou lupy k prohlédnutí  a vyzkoušení,  ale 
i ke koupi. P řihlásit se m ůžete do 9.11. 

13. listopadu  
pátek 

9:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě - v prostorách M ěstské 
knihovny Moravský Krumlov pod názvem „Nevidím a 
nestydím se“ 

14. listopadu  
sobota 

10:00 – 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě  – vstupné 
pro d ůchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Průvodce platí 
rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 13.11. 

19.listopadu 
čtvrtek 

ORFEUS V PODSVĚTÍ – jedna z nejznám ějších 
světových operet od Jacquese Offenbacha. P říběh 
z antické mytologie zpracoval do podoby vtipné sati ry. 
Dílo zdobí o pozoruhodné prvenství - jako novinka s e 
v něm objevil kankán – tanec nejprve pobu řující a 
následn ě tak slavný. P řihlásit se m ůžete do 16.11. 
Vstupné ZTP, ZTP/P – max. 240 K č. 



 

 

20. listopadu  
pátek 

NÁVŠTĚVA HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA MIKOLÁŠE  
KOPERNÍKA V BRN Ě – brněnská hv ězdárna p řipravila 
pro zrakov ě postižené návšt ěvníky speciální program 
„Dotkn ěte se hv ězd !“. T ěšit se m ůžete na hmatové 
planetárium, plastický model M ěsíce atd. P řihlásit se 
můžete do 19.11. Po čet míst omezen !!! 

24. listopadu  
úterý 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ GAZDINA ROBA – Autorka 
Gabriela Preissová zkoumá výrazné postavy 
venkovských žen, v jejichž jednání se projevují pru dké 
vášně a jež jdou za svým cílem až k sebezni čení nebo 
sebeob ětování. Vstupné pro ZTP a ZTP/P 140 K č, 
doprovod zdarma. Mahenovo divadlo Brno. P řihlásit se 
můžete do 10.11. Po čet vstupenek omezen. 

27. listopadu  
úterý  

Výstavu orchidejí a citrus ů v Brn ě na Kociánce – Těšit 
se můžete na širokou škálu barev a v ůní v podání 
mnoha druh ů orchidejí, uvidíte i stromky a ke ře 
obsypané exotickými plody kaki, mandarinek, 
pomeran čů a dalších citrus ů. Odjezd : autobusem 
PSOTA 8:40 hod, sraz v 8:25 u nádraží. P řihlásit se 
můžete do 25.11. 

1. prosince 
úterý 

NÁVŠTĚVA VÝSTAVY PUTUJÍCÍ KAMENY ANEB 
PRAVIDLA CHAOSU A VÝSTAVY BETLÉM Ů.  
Jihomoravské muzeum ve Znojm ě a znojemské 
TyfloCentrum vás zvou na výstavu kamen ů, instalace 
dopln ěna popiskami v braillském písmu je malým 
experimentem, b ěhem něhož můžete na vlastní k ůži 
ochutnat n ěkolik druh ů hornin z Podyjí. P řihlásit se 
můžete do 30.11. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – PROSINEC 
 
Středa 2.12. 10:00 – 11:00 NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě  – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete do 1.12. 
 
Úterý 8.12.  14:30 – CYKLUS CESTOVATELSKÝCH BESED „ Máme 
k sob ě tak blízko a p řece se tak málo známe.“ - POLSKO  
 
Úterý 15.12. 14:30 – BESEDA O PRVNÍ POMOCI  - tentokrát na téma 
„Um ělé dýchání a nep římá masáž srdce“. Nové cvi čné figuríny. 



 

 
Středa 16.12.  10:00 – 11:00 PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA SOLNÉ 
JESKYNĚ S PŘEKVAPENÍM – pro pravidelné klienty VSTUP ZDARMA, 
doprovod zaplatí pouze 40 K č. 
 
Středa 16.12. PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA – MD 
Znojmo 
 
Od 21.12. 2009 do 4.1.2010 bude TyfloCentrum ve Zno jmě i 
v Moravském Krumlov ě uzavřeno. 

 
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: 70 Kč, doprovod 
zajišt ěn. Je nutné se nahlásit vždy nejpozd ěji do čtvrtka do 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 
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 


