
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří / říjen  2008 
16. září od 14:00 – prohlídka Slovanské epopeje a 

zámecké zahrady v Moravském Krumlov ě. 
Za výkladu pr ůvodkyn ě si prohlédneme všech 
20 monumentálních pláten, poté bude následovat 
procházka zámeckým parkem. S návšt ěvou 
výstavy p říliš neotálejte, protože letos budete mít 
zřejmě poslední možnost spat řit toto dílo 
v Moravském Krumlov ě. V zimním období má dojít 
k jeho st ěhování do Prahy, která si na m ěj činí 
nárok. 

22. září 14:00 – 16:00 Cestovatelská beseda s Arnoštem 
Maderem na téma Podkarpatská Rus – M ěstská 
knihovna Mor. Krumlov  

23. září 14:00 – 16:00 Posezení u kávy a čaje ve 
znojemském TyfloCentrum 

30. září Turistický výlet údolím řeky Dyje – v 9:16 hod 
vyjedeme MHD linkou č. 2 ze zastávky Nádraží ve 
Znojm ě a svezeme se do Popic a poté se už po 
svých vydáme k Sealsfieldovu kameni a p řes 
Trauznické údolí podél řeky Dyje se vrátíme zp ět 
do Znojma.  

4. října BRNO : sout ěž v prostorové orientaci a 
samostatném pohybu nevidomých TyfloBrno, 
která prob ěhne v Brn ě-Líšni. (je nutné p řihlásit se 
předem, informace budou up řesněny v pozvánce) . 

7. října 14:00 –16:00 Literární odpoledne – Fan 
Vavřincová, poslech audioknih ve znojemském 
TyfloCentrum. 

14. října 14:00 – 16:00 Cestovatelská beseda s Ing. 
Maderem – Egypt – beseda se koná ve 14:00 
v klubovn ě domu s Pe čovatelskou službou, 
Dukelských bojovník ů 150 (v míst ě sídla 
znojemského TyfloCentra). 



 

21. října 14:30 – 16:00 Posezení u kávy a čaje - Kavárna 
Na věčnosti ve znojemském TyfloCentrum. 

V týdnu od 27.10. do 31.10.2008 (44. týden) odpadaj í veškeré 
akce v TyfloCentru a nebude možné využít ani sociál ně 
právních poraden z d ůvodu výjezdního školení všech 
pracovník ů. 
Každé všední pond ělí mimo 27. říjen můžete navštívit od 13 do 
17 hod. sociáln ě právní poradnu v Moravském Krumlov ě 
Každou všední st ředu mimo 29. říjen můžete navštívit od 13 do 
17 hod. sociáln ě právní poradnu ve Znojm ě. 
V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle 
požadavk ů klient ů. 
Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
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@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/m.krumlov   
konzulta ční a poradenský den: pond ělí 13 – 17 hod.  

Znojmo:  
Mgr. Jana Puchegger Chadalíková, sociální pracovnic e, 
tel. 774 715 107 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 3460/150, 671 81 Znojmo  
e-mail: znojmo@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/znojmo   
konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 – 17 hod.  
 

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