
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – únor/b řezen 2010 
3. února 

středa 
19:00 KONCERT VÁŽNÉ HUDBY VE ŠTUKOVÉM SÁLE 
ZNOJEMSKÉ BESEDY  – violoncello Tomáš Jamník a 
klavír Ivo Kahánek. P řihlásit se m ůžete do 1.2. 

4. února 
čtvrtek 

19:00 LAKOMEC (Moliere)  – Skrblík Harpagon by pro 
peníze ob ětoval všechno, dokonce i št ěstí vlastní 
dcery. Nejslavn ější francouzská komedie se skv ělými 
hereckými výkony. Mahenovo divadlo. Vstupné 140 K č. 
Přihlásit se m ůžete do 22. 1. 

8. února 
pond ělí 

 

14:00 CESTOVATELSKÁ BESEDA V MORAVSKÉM 
KRUMLOVĚ – MAĎARSKO - výborná kuchyn ě, aneb jak 
to bylo s gulášem. M ěstská knihovna Moravský 
Krumlov. 

10. února 
středa 

 

13:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě  – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Průvodce platí rovn ěž 
80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 9. února. 

10. února 
středa 

10:00 EXKURZE DO TRAMVAJOVÉ VOZOVNY V BRN Ě 
– odjezd 7:40 PSOTA. Sraz 7:25 u vlakového nádraží.  
Přihlásit se m ůžete do 5. 2. 

10. února 
středa 

19:00   KONCERT RADKY FIŠAROVÉ – vstupné pro 
ZTP, ZTP/P i doprovod 168 K č. Přihlásit se m ůžete do 
8. 2. MD Znojmo 

12. února 
pátek 

7:40 NÁVŠTĚVA OBCHODNÍHO DOMU IKEA  – Nové 
trendy v bydlení - prohlédneme si nové trendy, kter é 
prezentuje tato švédská firma vyráb ějící nábytek, 
bytové dopl ňky a textil. P řihlásit se m ůžete do 
10. února. 

15.února 
pond ělí 

 

19:00 DVA NA SMETIŠTI –Divadlo Radka Brzobohatého. 
Vtipn ě a půvabně napsaná hra o vzestupech a pádech 
v lásce, ale i o zklamání, prost ě o život ě. Se svým 
synem Ond řejem, v roli klavíristy, se poprvé setká na 
jevišti Radek Brzobohatý. Cena pro ZTP a ZTP/P a 
doprovod 182 K č. Přihlaste se do 12. února. MD Znojmo  

16. února 
úterý 

14:30 - CYKLUS CESTOVATELSKÝCH BESED „Máme 
k sob ě tak blízko a p řece se tak málo známe.“  – 
NĚMECKO – náš západní soused - Eintopf, pivo, 
Leorrelay. P řihlásit se m ůžete do 15. února. 

20. února 
sobota 

15:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce rovn ěž 80 Kč. 



 

26. února 
pátek 

10:15 PUTUJÍCÍ KAMENY ANEB PRAVIDLA CHAOSU  – 
po návšt ěvě výstavy kamen ů se podíváme do  
patchworkového krámku, akci zakon číme posezením 
v cukrárn ě. Přihlásit se m ůžete do 24. února. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY B ŘEZEN 

Úterý 2. 3. 14:30 POSEZENÍ NA V ĚČNOSTI - zhodnotíme naše zimní 
aktivity a popovídáme si o tom, co pro Vás p řipravujeme. P řihlásit se 
můžete do 1. 3. 

Úterý 9. 3. 15:00 BESEDA S MUDr. TURKEM  – onemocn ění zraku, pé če 
o oči a o zrak, šedý a zelený zákal. 

Středa 10. 3.  EXKURZE DO AUTOBUSOVÉ VOZOVNY BRNO   

Pátek 12. 3.  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 11.3. 

Úterý 16. 3. 11:00 - 15:00 JARNÍ ZDRAVÁ JÍDLA - beseda s dietoložkou 
Ivanou Stenlzlovou. P řipravíme si t ři až čtyři zdravá jarní jídla, která 
s chutí sníme. Cena 300 K č (nákup surovin, elekt řina, pronájem 
kuchy ňky). Doprovod zdarma. Kapacita max. 4 klienti. P řihlásit se a 
zaplatit m ůžete do 12. 3. 

Úterý 23. 3. od 14:30 CESTOVATELSKÁ BESEDA - SLOVEN SKO. 
Příroda, kultura a tradice našeho souseda. P řihlásit se m ůžete do22. 3. 

Pátek 30. 3. od 15:00 – BOWLING V P ŘIMĚTICÍCH  – cena za jednu 
dráhu 150 K č a cena se rozpo čítá mezi ú častníky. P řihlásit se m ůžete 
do 29. 3. 

Úterý 27. 4. od 15:00 – DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ NETOPÝR  –
Janáčkovo divadlo Brno – komická opereta o t řech dějstvích z pera 
Johanna Strausse. Cena vstupenky pro ZTP a ZTP/P je  195 Kč. 
Doprovod zdarma. P řihlásit se m ůžete do 26. 3. Po čet míst 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: 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 


