
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2010 
2. března 

úterý 
14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – zhodnotíme naše 
zimní aktivity a popovídáme si o tom, co pro Vás 
připravujeme. P řihlásit se m ůžete Evě Indrové do 1. 3. 

5. března 
pátek 

17:00 do 18:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

8. března 
pond ělí 

11:00 do 12:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

9. března 
úterý 

15:00 BESEDA S MUDr. TURKEM  – onemocn ění zraku, 
péče o oči a o zrak, šedý a zelený zákal. P řihlásit se 
můžete do 8.3. 

10. března 
středa 

 

7:40 EXKURZE DO AUTOBUSOVÉ VOZOVNY V BRN Ě 
Odjezd autobusem Psota 7:40, sraz v 7:30 u vlak. 
nádraží. P řihlásit se m ůžete do 5.3. 

12. března 
pátek 

 

10:00 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 11.3. 

16. března 
úterý 

11:00 – 15:00 JARNÍ ZDRAVÁ JÍDLA  – beseda 
s dietoložkou Ivanou Stenzlovou. P řipravíme si t ři až 
čtyři zdravá jarní jídla, která s chutí sníme. Cena kur zu 
celkem 600 K č/osoba, polovinu (300 K č) za vás 
uhradíme z výt ěžku charitativního p ředstavení. (nákup 
surovin, elekt řina, pronájem kuchy ňky). Doprovod má 
účast zdarma. Kapacita max. 4 klienti. P řihlásit se a 
zaplatit m ůžete do 12. 3. 

17. března 
středa 

16:00 KOMEDIE O ZKROCENÍ  – divadelní p ředstavení 
voln ě na motivy W. Shakespeara Zkrocení zlé ženy. 
Účinkuje divadelní spolek Rotunda Znojmo. Vstupné 
pro ZTP i doprovod 40 K č. Přihlásit se m ůžete do 15.3. 

19. března 
pátek 

17:00 do 18:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

19. března 
pátek 

19:00 JEFFREYMU JE ŠOUFL -  hra sama je p ředevším 
mozaikou epizod, v níž si Jeffrey zp řítomňuje významné 
momenty své opilecké kariéry. V hlavní roli Old řich 
Kaiser. Cena vstupenky 252 K č pro ZTP, ZTP/P a 
doprovod. P řihlásit a zaplatit vstupenky (k dispozici 
omezený po čet vstupenek) m ůžete do 10.3. 



 

22. března 
pond ělí 

11:00 do 12:00 – PLAVÁNÍ V HALE RONJA  – jen pro 
přihlášené. 

23. března 
úterý  

14:30 CESTOVATELSKÁ BESEDA - SLOVENSKO  
Příroda, kultura a tradice našeho souseda – poslední díl 
cestovatelského cyklu. Ochutnávat budeme tentokrát 
halušky. P řihlásit se m ůžete do 22. 3. 

30. března 
pátek 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – cena za jednu dráhu 
150 Kč se rozpo čítá mezi ú častníky. P řihlásit se m ůžete 
do 29. 3. 

31. března 
středa 

14:00 VELIKONOČNÍ DÍLNA – ozdobíme si vají čka nap ř. 
barevným pískem, čočkou, krupicí. Dále budeme 
vyráb ět velikono ční  ozdoby z Keraplastu aj. P řihlásit 
se můžete do 30.3. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY DUBEN 

 

Úterý 6. 4. 14:30 BESEDA O PRVNÍ POMOCI  – Záchvatové stavy, 
epilepsie. P řihlásit se m ůžete do 5.4. 

Středa 7. 4. 13:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P  80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete do úterý 6.4.  

Čtvrtek - ned ěle 8. 4 - 11. 4. 13:00 JARNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK – více 
informací u pí. Švejdové tel. 774 715 104, e-mail:  

svejdova@tyflocentrumbrno.cz 

Úterý 20. 4. _9:40 – TURISTICKÝ VÝLET NA ŠOBES S OC HUTNÁVKOU 
VÍN – pojedeme autobusem do Hnanic, odtud lesní cestou  přes visutý 
most vystoupáme až na vinice Šobes, zde ochutnávka vín zn. Znovín. 
Sraz 9:25 p řed vlak. nádražím, odjezd od lékárny 9:40. P řihlásit se 
můžete do pond ělí 19.4.    

Úterý 13. 4. 9:55 – NÁVŠT ĚVA PODZEMÍ V PŘESKAČÍCH  – budeme 
mít jedine čnou možnost prohlédnout si nejen st ředověké podzemí, ale 
také zčásti zachovalou obilní jámu a malou historickou exp ozici. Sraz 
9:40 u vlak. nádraží, odjezd 9:55 od lékárny.  

Přihlásit se m ůžete do 12. 4. Cena vstupenky do podzemí 20 K č. 

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@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 


