
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – říjen - listopad 2012 
2.října 
úterý 

8:40 BŘECLAV – TURISTICKÝ VÝLET PO NAU ČNÉ 
STEZCE POHANSKO – komentovaná poznávací 
výprava za historickými památkami Pohanska. P řihlásit 
se můžete do 1.10. 

6. října 
sobota 

TYFLOBRNO – SOUTĚŽ V PROSTOROVÉ ORIENTACI 
NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH  – jen pro p řihlášené.  

9. října 
úterý 

14:30 CESTOVATELSKÁ BESEDA – ŘÍM A VATIKÁN 
S JANOU PUCHEGGER CHADALÍKOVOU VE ZNOJM Ě - 
po stopách historie i sou časnosti. P řihlásit se m ůžete 
do 8.10. 

10. října 
středa 

14:00 – 15:00  PŘEDNÁŠKA „P ŘEDSUDKY A MÝTY O 
POSTIŽENÍ ZRAKU“  – akce se uskute ční v rámci Týdne 
sociálních služeb. P řihlásit se m ůžete do 9.10. 

16. října 
úterý 

11:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 
80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 15.10.  

17. října 
středa 

11:00 - 16:00 TYFLOPOMŮCKY OLOMOUC VE ZNOJMĚ 
- prodejní výstava pom ůcek pro zrakov ě postižené. 
Můžete si prohlédnout i koupit široký sortiment 
pomůcek pro zrakov ě postižené nap ř. hodinky,    
indikátor hladiny, a další pom ůcky do domácnosti. 
Přihlásit se m ůžete do 16.10. 

23. října 
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI - seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás na zimu p řipravujeme a t ěšíme 
se i na vaše nápady.  P řihlásit se m ůžete do 22.10. 

25. října 
čtvrtek 

14:30 BESEDA O KÁV Ě – PŘÍPRAVA KÁVY V DŽEZV Ě - 
paní Andrea Jan číková, specialistka na p řípravu kávy, 
nám už podruhé p řipraví besedu o káv ě a všem, co je s 
ní spojené. Tentokrát se dozvíme n ěco o p řípravě kávy 
v džezvě. SOU Přímětická. P řihlásit se m ůžete do 24.10.  

30. října 
úterý 

8:45 NÁVŠTĚVA RUČNÍ PAPÍRNY STARÁ ŠKOLA  
ŽELETICÍCH – navštívíme rodinnou firmu, která vyrábí 
papír technikou starou 2000 let. Vyrábí se zde 30 d ruhů 
papírů, ze kterých se vyrábí obálky, notesy, krabi čky a 
přání. Přihlásit se m ůžete 29.10. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LISTOPAD  
 
PÁTEK  2.11. 9:00 – 16:00 DEN OTEV ŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA  
V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě  v Městské Knihovn ě.  
 
7.11. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  TYFLOCENTRA VE ZNOJMĚ - přijďte 
posed ět do odpolední kavárny, která je pro vás p řipravena od 14 hodin 
v prostorách Znojemského TyfloCentra.  
 
9.11. 17:00 ROMEO  A JULIE, MAHENOVO DIVADLO BRNO –  
NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ – nejslavn ější trágédie o 
lásce z pera Williama Shakespeara. Cena pro ZTP a Z TP/P – 185 Kč, 
doprovod zdarma. P řihlásit se m ůžete do 22.10.  
  
ÚTERÝ 20.11. PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA.  Přihlásit se m ůžete do 
19.11. 
 
ÚTERÝ 27.11. BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi zahrát 
bowling, cena za jednu dráhu 170 K č, ta se rozpo čítá mezi ú častníky. 
Přihlásit se m ůžete do 26.11. 
 
ČTVRTEK 29.11. 14:30  CESTOVATELSKÁ BESEDA – SEVER 
AMERIKY A MONTANA  – povídání si pro nás tentokrát p řipraví rodák 
z Montany Grant Phillips. Dozvíte se mnoho nových i nformací o 
kempování v Americe, indiánech a t ěšit se m ůžete i na zajímavé 
předměty k osahání. P řihlásit se m ůžete do 28.11. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ŘÍJEN:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 8.10, 22.10. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 5.10., 19.10. 
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – ŘÍJEN:  
Čtvrtek od 16:00  – 17:00 hod: 4.10., 18.10. 
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Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě v dob ě od 13 do 16 hod. 

Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě v dob ě od 13 do 16 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. Klára Vítková, sociální pracovnice, 774 715 10 7 
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774 715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Znojmo 
Masarykovo nám ěstí 19, 669 02 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.  


