
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červenec/srpen 2010 
7.7 – 9. 7. 

 
Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ BUDE 

STŘEDISKO UZAVŘENO. 
13. července  

úterý 
9:15 TURISTICKÝ VÝLET NA NOVÝ HRÁDEK  – 
svezeme se autobusem do Podmolí a poté p ěšky 
vyrazíme ke z řícenin ě Nového Hrádku. Celkem ujdeme 
asi 9 km krásnou p řírodou. Trasa je nenáro čná a vede 
převážně lesem. Na Novém Hrádku si prohlédneme 
zachované části hradu, vyslechneme zajímavý výklad 
průvodce o pohnuté historii hradu. Seznámíme se také 
s faunou a flórou tohoto odlehlého místa. K haptick é  
prohlídce bude p řipraveno 8 druh ů ulit šnek ů, kteří 
tuto lokalitu svorn ě obývají. Zp ět do Znojma se 
vrátíme op ět autobusem. P řihlásit se m ůžete do 12.7. 

15. července 
čtvrtek 

10:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – tato návšt ěva 
je jako pod ěkování ur čena našim klient ům, kte ří 
pravideln ě využívají služby TyfloCentra. Vstup pro 
klienty ZDARMA, doprovod 40 K č. Přihlásit se m ůžete 
do 14.7. 

21.7. - 10.8. Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ BUDE 
STŘEDISKO UZAVŘENO. 

16.8. – 27.8. Z DŮVODU ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ BUDE 
STŘEDISKO UZAVŘENO. 

 
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ MUSELY BÝT PŘESUNUTY NEBO 
ZRUŠENY NĚKTERÉ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY:  
 
PŘESUNUTO na 7.9. - POZNÁVÁME DOPRAVNÍ PROST ŘEDKY – 
Motto:„P ěšky nebo na kole, autem nebo letadlem, cestujeme po  světě, 
poznáváme naši zem.“ Na znojemském letišti budeme m ít možnost 
seznámit se s n ěkolika druhy dopravních prost ředků, dovědět se o 
nich zajímavé podrobnosti, n ěkteré si i vyzkoušíme na vlastní k ůži. 
K dispozici bude: tandem, auta (i historická), segw ay, malé letadlo…  
 
ZRUŠENO - CELODENNÍ VÝLET do Vídn ě pro ú častníky Cyklu 
cestovatelských besed  
 
 



 

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:  
Eva Indrová, sociální pracovnice,774 715 107,  774 715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. , regionální pracovišt ě Znojmo 
Dukelských bojovník ů 3460/150, 671 81 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.  
 
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@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 


