
 

 

  regionální pracoviště Znojmo, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Plán akcí b řezen – duben 2008  
Březen 
10. týden 
Út 4.3. 14:00 – 16:00 Výtvarná dílna – výroba ku řátek 
St 5.3. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 

11. týden 
Út 11.3. 14:00 - - - Cestovatelská beseda s Ing. Maderem – 

Sicílie, TC Znojmo 
St 12.3. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 
Pá 14.3. Horolezecká st ěna – sraz u t ělocvi čny TJ, Husovy 

sady, Znojmo v 17:30 hod 

12. týden 
Út 18.3. 14:30 - - - pokra čování besedy s Dr. Turkem – O či, 

jejich onemocn ění a ochrana II . , TC Znojmo 
St 19.3. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 

13. týden 
Út 25.3. 15:00 – 17:00 Velikono ční posezení a mlsání 
St 26.3. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 
 
Duben 
14. týden 
 
31.3. - 4.4. 
2008 

V tomto termínu bude st ředisko uzav řeno z 
důvodu ú časti pracovník ů na vzd ělávacích 
kurzech. 

15. týden 
Út 8.4. 15:00 - - - - Setkání s historií m ěsta Znojma a 

okolních obcí I. – p řednášet budou historik Ing. 
Kosdas a Ing. Svoboda, TC Znojmo 

St 9.4. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 
So 12.4. 14:00 – 16:00 Bowling – Bowling Bar, P římětice 535  



16. týden 
 
14.4. - 18.4. 
2008 

V tomto termínu bude st ředisko uzav řeno z 
důvodu ú časti pracovník ů na vzd ělávacích 
kurzech. 

17. týden 
Út 22.4. 11:00 hod - Poznávací exkurze do Zemského  

 muzea - Anthropos Brno 
St 23.4. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 

18. týden 
Út 29.4. 10:00 hod - Poznávací exkurze do Technického  

 muzea města Brna,odd ělení dokumentace  
 tyflopedických informací 

St 30.4. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradenství 
So  3.5. 8:55 hod - výlet Moravským Krumlovem a jeho  

 okolí  
 
Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu  
- na výlety a nepravidelné akce je t řeba se p ředem p řihlásit: 
 
Úterý 11.3.08 ve 14:00 hod - Cestovatelská beseda s Ing. 

Maderem – Sicílie, beseda bude doplněna různými 
předměty, rostlinami a hudbou 

Pátek 14.3.08 v 17:30 hod - Horolezecká stěna – sraz u tělocvičny 
TJ, Husovy sady, Znojmo, Na akci je třeba se 
přihlásit do 13.4. 

Úterý 18.3.08 ve 14:30 hod - pokračování besedy s Dr. Turkem – 
Oči, jejich onemocnění a ochrana II.  

Úterý 25.3.08 5:00 – 17:00 - Velikonoční posezení a mlsání 
Úterý 8.4.08 v 15:00 hod - Setkání s historií města Znojma a 

okolních obcí I., přednášet budou historik Ing. 
Kosdas a Ing. Svoboda 

Sobota 12.4.08 ve 14:00 – 16:00 - Bowling – Bowling Bar, 
Přímětice 535 



Úterý 22.4.08 v 11:00 hod - Poznávací exkurze do Zemského 
muzea – Anthropos Brno. Exponáty nám budou 
zpřístupněny z depozitáře, aby si zájemci mohli 
zblízka prohlédnout a ohmatat např. mamutí zub, 
pazourky, model mamutího mláděte apod. Na akci 
je nutné se přihlásit do 21.4. 

 
Úterý 29.4.08 v 10:00 hod - Poznávací exkurze - Slepecké 

muzeum Brno: oddělení dokumentace 
tyflopedických informací, jehož úkolem je 
shromažďovat speciální slepecké pomůcky, knihy a 
archiválie, které sloužily nevidomým ke vzdělávání, 
kultuře, práci i zábavě. Na akci je nutné se přihlásit 
do 28.4. 

 
Kontakt: 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 3460/150, 671 81 Znojmo  
tel: 774 715 107 – Věra Kalivodová 
e-mail: znojmo@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.cz/znojmo   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


