
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – říjen/listopad 2010 
2. října 
sobota 

9.00 TYFLOBRNO – sout ěž v prostorové orientaci 
nevidomých a slabozrakých.  

4. října 
pond ělí 

9:00 – 16:00 DEN SOCIÁLÍCH SLUŽEB VE ZNOJM Ě – na 
Horním nám ěstí pro vás budeme mít p řipraven stánek 
s prezentací pom ůcek a leták ů. K dispozici bude i 
tandem  (dvojkolo) na kterém se m ůžete projet. Na tuto 
akci se není nutné hlásit. Poradna v Moravském 
Krumlov ě bude v tento den výjime čně uzavřena. 

5. října 
úterý 

 9:00 VÝLET DO BŘECLAVI – prohlídka 
Lichtenštejnského domu s modely staveb Lednicko-
valtického areálu s odborným výkladem, procházka 
Břeclaví, návšt ěva pracovišt ě břeclavského 
TyfloCentra, posezení s klienty. P řihlásit se m ůžete do 
4. 10. 

13. října 
středa 

14:30 – ZAHÁJENÍ CYKLU HISTORICÝCH BESED  – 
„Znojemská historie aneb památky promlouvají“ – 
Chrám sv. Mikuláše. Historie gotického kostela na 
románských základech od poloviny 14. století do 
současnosti. P řihlásit se m ůžete do 12. 10. 

20. října 
středa 

6:30 - DO HOSTĚTÍNA JAKO PRINC CHARLES  - 
exkurze po modelových projektech udržitelného 
rozvoje s odbornicí z ekologického institutu Veroni ca 
(pasivní d ům, ko řenová čisti čka odpadních vod, 
centrální výtopna na biomasu, solární kolektory, 
moštárna, sušírna ovoce, šetrné ve řejné osv ětlení). 
Poté se v p řípadě hezkého po časí můžeme vydat na 
krátkou vycházku do okolní malebné p řírody Bílých 
Karpat. Poslední volná místa. 

26. října 
úterý 

8:00 – 16:00 NÁVŠTĚVA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ 
DÍLNY - HAPATELIÉR BRNO  – seznámíme se s činností 
dílny a pracovním prost ředím. Poté vyzkoušíme 
zručnost našich rukou. P řihlášky do 25.10. 

27. října 
středa 

11:00 – 12:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné 
pro d ůchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí 
rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 26.9. 

29. října 
pátek  

STŘEDISKO UZAVŘENO 



 

    
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LISTOPAD  

 

Úterý 2. 11. 15:00 – BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát, cena za jednu dráhu 150 K č a cena se rozpo čítá mezi 
účastníky. Tentokrát budeme mít k dispozici zkušeného  hráče 
bowlingu, který vás nau čí základní techniky této hry. P řihlásit se 
můžete do 1. 11. 

Úterý 9.11. 8:00 – NÁVŠT ĚVA PAMÁTNÍKU LEOŠE JANÁ ČKA V BRNĚ  
- prohlédneme si výstavní expozici Život a dílo Leo še Janá čka, 
poslechneme si n ěkolik nejznám ějších ukázek z jeho d ěl a zhlédneme 
videodokument o jeho život ě. Poté se p řesuneme na Petrov, kde nás 
čeká komentovaná prohlídka. P řihlásit se m ůžete do 8.11. 

Pátek 12.11. 9:00 – 16:00 – DEN OTEV ŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA 
v Městské knihovn ě Moravský Krumlov pod názvem „Nevidím a 
nestydím se“ 

Úterý 16.11. 14:30 – POSEZENÍ NA V ĚČNOSTI –  spole čně zhodnotíme 
podzimní akce a p řipravíme se na váno ční program ve 
znojemském TyfloCentru. P řihlásit se m ůžete do 15.11. 

Pondělí 22.11. 9:00 – 16:00 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
TYFLOCENTRA v Městské knihovn ě Znojmo pod názvem „Nevidím a 
nestydím se“ 

PLAVÁNÍ V HALE RONJA  

Říjen – termíny jsou již obsazeny  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 4.10., 18.10. 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 1.10., 15.10., 29.10. 

Listopad – hlaste se co nejd říve po obdržení programu  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 1.11., 15.11., 29.11. 

Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 12.11.,  26.11. 

 

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. Klára Vítková, sociální pracovnice, 774 715 10 7 
Eva Indrová, sociální pracovnice, 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 


