
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – prosinec 2010/leden 2011 
7. prosinec 

úterý 
14:00 PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA –  pojďte nasát adventní 
atmosféru a zárove ň si vytvo řit zajímavé váno ční 
dekorace. P řihlásit se m ůžete do 6.12. 

8. prosinec 
středa 

9:00 – 10.00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – pro 
pravidelné ú častníky našich aktivit a jejich doprovod 
jako pod ěkování vstup ZDARMA. P řihlaste se do 7.12. 

10. prosinec  
pátek 

19:00 PYGMALION  - hra G. B. Shawa. Konverza ční 
komedie o chudé kv ětiná řce z předměstí, která se díky 
sázce profesora fonetiky prom ění v dámu z vyšších 
kruh ů. Zajišt ění vstupenek. Cena pro ZTP i ZTP/P a 
doprovod do první řady 100 Kč. 

14. prosince  
úterý 

15:00 VESELÉ VÁNOČNÍ HODY - Představení plné 
vánoční poetiky, hudby, písní a scének pro vás p řipraví 
Znojemské Grácie. Vstupné 30 K č. Přihlásit se m ůžete 
do 10.12. MD Znojmo 

15. prosinec  
středa 

14:30 PŘIJELA JSEM DO LENINGRADU A ODJELA Z 
PETROHRADU – cestovatelská beseda s Janou 
Chadalíkovou. Naše p řednášející žila v Petrohrad ě 6 let, 
přiblíží nám mentalitu zdejšího obyvatelstva, odlišno sti 
v kultu ře bydlení i to, jaké to bylo nakupovat na 
potravinové lístky. P řihlásit se m ůžete do 13.12. 

PLAVÁNÍ V HALE RONJA - prosinec  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 13.12. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 10.12. 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE OD 22.12. 2010 DO 2.1.2011 BUDE 
TYFLOCENTRUM VE ZNOJMĚ  I V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě 

UZAVŘENO. 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LEDEN  
 

Středa 5.1.  – 13:00 – 14:00 NÁVŠT ĚVA 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 04.1. 



 

Úterý 11.1.  15:00 – BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, cena za jednu dráhu 150 K č, ta se rozpo čítá mezi 
účastníky. P řihlásit se m ůžete do 10.1. 

Úterý 18.1. 8:00 – 16:00 NÁVŠT ĚVA SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
- HAPATELIÉR BRNO  – seznámíme se s činností dílny a pracovním 
prost ředím. Poté vyzkoušíme zru čnost našich rukou p ři výrob ě 
filcových chrastítek. P řihlášky do 17.1. Akce se koná v rámci projektu 
Slepotou život nekon čí. 

Úterý 25.1. 14:30 POSEZENÍ NA V ĚČNOSTI – seznámíme vás s akcemi, 
které pro vás na zbytek zimy a jaro p řipravujeme a t ěšíme se i na vaše 
nápady, kterými p řipravovaný program doplníme. P řihlásit se m ůžete 
do 24.1. 

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 


