
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červenec/srpen 2009 
6. 7.– 22. 7.  TyfloCentrum ve Znojm ě i Moravském Krumlov ě 

uzavřeno z důvodů čerpání řádné dovolené  
23. července 

čtvrtek 
10:00 – 11:00 Návšt ěva solné jeskyn ě  – vstupné pro 
důchodce a ZTP/P  80 K č. Přihlásit se m ůžete do 21.7. 

3. 8. – 23. 8. TyfloCentrum ve Znojm ě i Moravském Krumlov ě 
uzavřeno z důvodů čerpání řádné dovolené  

25. srpna 
úterý 

Plavba parníkem po Vranovské p řehradě, návšt ěva 
hradu Bítov . Sraz v 6:55 p řed vlak. nádražím, odjezd 
ze Znojma do Vranova v 7:10 hod autobusem, poté se 
přesuneme k parníku a svezeme k Bítovu. 
Prohlédneme si zdejší hrad, expozici vycpaných ps ů, 
zbrojnici a okolní p řírodu. Parníkem se op ět vrátíme 
zpět do Vranova a odtud potom do Znojma. 

Od 7. září Běžný provoz  
 

Dříve než o prázdninách p řijdete do TyfloCentra, vždy se dop ředu 
telefonicky ujist ěte, že budeme v kancelá ři, ať není vaše cesta 

zbytečná. 

 
V čase, kdy nejsme na dovolené, bude k dispozici vždy jen 
jedna pracovnice, která bude v pond ělí a pátek v Moravském 
Krumlov ě a v úterý, st ředu a čtvrtek ve Znojm ě. 
 

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 
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   
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@tyflocentrum-bm.cz  
web: www.tyflocentrum-bm.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@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


