
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – únor/b řezen 2011 
1. února  

úterý 
10:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 
Kč. Přihlásit se m ůžete do 31.1. 

2. února 
středa 

14:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA LOUCKÉHO 
KLÁŠTERA – prohlídka prostor kláštera, které 
momentáln ě nejsou zp řístupn ěny, s komentá řem 
kastelána pana Stixe. P řihlásit se m ůžete do 1.2. 

7. února 
pond ělí 

14:00 – CESTOVATELSKÁ BESEDA – POLSKO – JAK 
SŮL PUTOVALA DO POLSKA  -  Městská knihovna 
Moravský Krumlov. P řihlásit se m ůžete do 7.2. 

8. února 
úterý 

14:30 BESEDA O CANISTERAPII – paní Švandová, která 
se této terapii dlouhodob ě věnuje nám řekne, jak se 
pejsci cvi čí a jak pomáhají senior ům a zdravotn ě 
postiženým. P řihlásit se m ůžete do 7.2. 

10. února 
čtvrtek 

ZAJIŠTĚNÍ VSTUPENEK NA DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ 
– ŠTIKA K OB ĚDU. 19:00 – Hrůzostrašná komedie o 
vysoce podivuhodné afé ře, k níž došlo léta Pán ě 1838 
na venkovském sídle nedaleko m ěsta Neuruppinu. 
Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Švormová a V . 
Postránecký. Cena vstupenky pro ZTP a ZTP/P je  
210 Kč, 196 Kč, 182 Kč dle umíst ění v divadle.  

15. února 
úterý 

8:00 BRNO - NÁVŠTĚVA VÝSTAVY KOLONIÁL U PANA 
BAJZY   aneb historie obchodu a obchodování. A 
výstavy Moravský Kras známý i neznámý v Moravském 
zemském muzeu. P řihlásit se m ůžete do 14.2. 

22. února 
úterý 

8:00 BRNO – IKEA – MODERNÍ TREDNY V BYDLENÍ -  
Prohlédneme si nové trendy v bydlení, které prezent uje 
tato švédská firma vyráb ějící nábytek, bytové dopl ňky a 
textil. P řihlásit se m ůžete do 21.2. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY B ŘEZEN 
 

Úterý 1.3. 13:00 NÁVŠT ĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro d ůchodce 
a ZTP, ZTP/P 80 Kč. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete 
do 28.2. 
Úterý 8.3. 15:00 BOWLING V P ŘÍMĚTICÍCH - pojďte si s námi zahrát 
bowling, cena za jednu dráhu 150 K č, ta se rozpo čítá mezi ú častníky. 
Přihlásit se m ůžete do 7.3. 



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@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

 
Úterý 15.3. 14:30 CESTOVATELSKÁ BESEDA – PERU – ŽIV OT V ŘÍŠI 
INKŮ. Radovan Zají ček, šéfkucha ř, který v Peru 2 roky žil a va řil, nám 
bude vypráv ět o mentalit ě zdejšího obyvatelstva, p řírod ě a svých 
zážitcích. T ěšit se m ůžete i na menší ochutnávku peruánské kuchyn ě. 
Přihlásit se m ůžete 14.3. 
Úterý 29.3. 14:30 POSEZENÍ NA V ĚČNOSTI – seznámíme vás s akcemi, 
které pro vás na jaro p řipravujeme a t ěšíme se i na vaše nápady, 
kterými p řipravovaný program doplníme. P řihlásit se m ůžete do 28.3. 
 

PLAVÁNÍ V HALE RONJA - únor  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 14.2., 21.2. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 4.2., 18.2. 

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.  


