
 

 

         Regionální pracoviště Moravský Krumlov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
  

Program akcí a služeb  b řezen – duben  2008 
 

BŘEZEN 
10. týden 
St 5.3. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 

11. týden 
Po 10.3. 11:00 – 12:30  Beseda s psychologem 

PhDr. Zby ňkem Galvasem na téma 
„Stres a jak jej zvládat“  
TC Moravský Krumlov 

Út  11.3. 14:00 – 16:00  Cestovatelská beseda na téma Sicílie  
s Ing. Arnoštem Maderem 
TC Znojmo  

St  12.3. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 

12. týden 
Út   18.3. 14:30 – …….. Beseda s o čním léka řem  MUDr. 

Turkem –  pokra čování na téma „O či, 
jejich onemocn ění a ochrana II .“  
TC Znojmo  

St   19.3. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradna 

13. týden 
St   26.3. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradna 

DUBEN 
14. týden 

31.3. – 4.4. 2008 
V tomto termínu bude st ředisko 
uzavřeno z důvodu ú časti pracovník ů 
na vzd ělávacích kurzech. 

15. týden 
Út  8.4. 16:00 – 17:30  Beseda s historikem Ing. Kosdasem 

na téma „Setkání s historií m ěsta 
Znojma a okolí     I.“ TC Znojmo  

St  9.4. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 



 

16. týden 

14.4. – 18.4. 2008 
V tomto termínu bude st ředisko 
uzavřeno z důvodu ú časti pracovník ů 
na vzd ělávacích kurzech. 

17.týden 
Út  22.4. Výlet do Moravského  Zemského muzea v Brn ě. 

Prohlídka stálé expozice v pavilonu Anthropos.  
St  23.4. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 

18. týden 
Út  29.4.   Poznávací exkurze do Technického muzea v Brn ě 

St  30.4. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
 

Podrobn ě k akcím:  
 
Besedy:  
10. března Beseda na téma: „Stres a jak jej zvládat“, 

přednáší psycholog PhDr. Zbyn ěk Galvas. 
Začátek v 11 hodin. 

 TC Moravský Krumlov  
 
11. března Cestovatelská beseda na téma Sicílie. Touto 

besedou nás provede Ing. Arnošt Mader, který 
jako tradi čně přiveze množství exponát ů které 
nám p řiblíží historii i krajinu této krásné zem ě.  
Začátek ve 14 hodin – TC Znojmo  

 
18. března Beseda s o čním léka řem MUDr. Turkem, který 

bude pokra čovat v povídání na téma „O či, jejich 
onemocn ění a ochrana II.“ Za čátek v 14:30 hod. – 
TC Znojmo 

 
8. dubna Zahájíme minicyklus p řednášek „Setkání s historií 

města Znojma a okolí I.“ s historikem Ing. 
Kosdasem. Za čátek od 16:00. – TC Znojmo 



 

Výlety, na tyto akce je t řeba se p ředem p řihlásit:  
 
22. dubna Výlet do Moravského Zemského muzea v Brn ě, 

kde si prohlédneme stálou expozici v pavilonu 
Anthropos. Výstava se skládá z mnoha 
zajímavých částí nap ř. "Morava lovc ů a sběračů",  
"Nejstarší um ění Evropy" či  "Primáti naše 
rodina". Prohlídka bude uzp ůsobena pot řebám 
nevidomých a slabozrakých. Každý zájemce si tak 
bude moci zblízka prohlédnout a ohmatat nap ř. 
mamutí zub, pazourky, model mamutího mlád ěte 
a jiné zajímavé exponáty, které pro nás 
pracovnice muzea zp řístupní z depozitá ře.  

 
29. dubna Poznávací exkurze do brn ěnského Technického 

muzea, kde nás pracovnice muzea seznámí se 
speciálními slepeckými pom ůckami,  knihami a 
archiváliemi, které sloužily nevidomým ke 
vzdělávání, kultu ře, práci i zábav ě. Mezi jinými 
exponáty se budeme moci seznámit nap říklad 
s historickými tiska řskými stroji pro Braillovo 
písmo, s p ředměty denní pot řeby či s vybavením 
slepeckých řemeslných dílen. 

 
Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
doprovod na besedy ve Znojm ě zajišt ěn. 
 

Kontakt:  
Eva Indrová, sociální pracovnice – tel. 774 715 109  
Jirka Maršálek, asistent – tel. 774 715 099 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracovišt ě Moravský Krumlov, 
Růžová 39, 672 01  Moravský Krumlov 
e-mail: m.krumlov@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/m.krumlov   

 
 
Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo 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 


