
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – prosinec/leden 2009-2010 
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 popisky 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. 

2. prosince 
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 1.12. 

8. prosince 
úterý 

 

14:30 – CYKLUS CESTOVATELSKÝCH BESED  „Máme 
k sob ě tak blízko a p řece se tak málo známe.“ – 
POLSKO. Opět se můžete těšit na kvíz o ceny i na 
ochutnávku tradi čních Krakowských preclík ů – 
obwarzanki. P řihlásit se m ůžete do 7.12. 

15. prosince 
úterý 

14:30 – BESEDA O PRVNÍ POMOCI   - tentokrát na téma 
„Um ělé dýchání a nep římá masáž srdce“. Nové cvi čné 
figuríny. P řihlásit se m ůžete do 14.12. 

16. prosince 
středa 

10:00 – 11:00 PŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA SOLNÉ 
JESKYNĚ S PŘEKVAPENÍM – pro pravidelné klienty 
VSTUP ZDARMA, doprovod zaplatí pouze 40 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 15.12. 

16.prosince 
středa 

19:00 PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA  – 
MD Znojmo. Cena dle míst 290 nebo 270 K č. Přihlásit se 
můžete do 12.12.  

 
 

Od 21.12. 2009 do 3.1.2010 bude TyfloCentrum ve 
Znojm ě i v Moravském Krumlov ě uzavřeno. 

 
 
 
 



 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LEDEN 
úterý 5.1. od 14:30 POSEZENÍ V KAVÁRN Ě NA VĚČNOSTI – 
zhodnotíme naše podzimní aktivity a naplánujeme si,  co vyzkoušíme 
v roce 2010. 

úterý 12.1. od 14:30 CYKLUS CESTOVATELSKÝCH BESED  „Máme 
k sob ě tak blízko a p řece se tak málo známe“ -  Ma ďarsko. Výborná 
kuchyn ě, aneb jak to bylo s gulášem. P řihlásit se m ůžete do 11.1. 

úterý 12.1. od 19:00 KONCERT VE ŠTUKOVÉM SÁLE ZNOJE MSKÉ 
BESEDY. Trio Pospíchal - housle, Kahánek - klavír, Novotn ý – flétna. 
Přihlásit se m ůžete do 8.1. 

středa 13.1. od 16:00 "MÝTY, P ŘEDSUDKY A POSTIŽENÍ ZRAKU"  – 
beseda s psychologem Mgr. Vratislavem Barešem. P řihlášení do 11.1. 

pátek 15.1. od 10:00 – 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 14.1. 

úterý 19.1. od 14:00 BESEDA O VODÍCÍCH PSECH SE SV ĚTLANOU 
KARFUSOVOU. Přihlásit se m ůžete do 18.1. 

úterý 26.1. DOPOLEDNÍ VÝLET NA FREEPORT  - seznámení se 
sortimentem na vybavení koupelen (výklad, haptická prohlídka), 
prohlídka Muzea automobil ů – veterán ů nebo muzea voskových 
figurin – dle zájmu. 

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 


