
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červenec - srpen 2011 
4.7 – 8.7. Z důvodu čerpání řádné dovolené bude TyfloCentrum 

UZAVŘENO. 
11. července  

úterý 
14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás od zá ří připravujeme a t ěšíme 
se i na vaše nápady, kterými program doplníme. 
Přihlásit se m ůžete do 10.7. 

12. července  
středa 

11:00 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 11.7. 

18.7. – 22.7. Z důvodu čerpání řádné dovolené bude TyfloCentrum 
UZAVŘENO. V Moravském Krumlov ě dovolená již od 
15.7. 

26. července  
úterý 

5:25 – HISTORIE A KRÁSY JIHO ČESKÝCH ZÁMKŮ - 
TŘEBOŇ  A JINDŘICHŮV HRADEC – dopoledne 
navštívíme T řeboňský zámek a poté se p řesuneme do 
Jind řichova Hradce. Projdeme se historickou částí 
města a kolem rybníku Vajgar p ůjdeme obdivovat  
krásy zdejšího zámku. Návrat do Znojma 17:30. p řihlásit 
se můžete do 22.7. 

 V průběhu července dojde ke st ěhování znojemského 
TyfloCentra do nových prostor na MASARYKOVO 
NÁMĚSTÍ č. 19, provoz kancelá ře proto bude velice 
omezen. V p řípadě pot řeby nás proto vždy nejprve  
telefonicky kontaktujte, používejte pouze kontakty na 
naše mobilní telefony.  

29.7.- 26.8. Z důvodu čerpání řádné dovolené bude TyfloCentrum 
UZAVŘENO. 

30. srpna 
úterý 

 TURISTICKÝ VÝLET K VODNÍMU MLÝNU VE SLUPI  – 
8:45 autobusem se svezeme do Jaroslavi a p ěšky se 
potom vydáme do Slupi navštívit zdejší expozici 
technického muzea – vodní mlýn. P řihlásit se m ůžete 
do 29.8. 

 
Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami vydáváme. 
Na začátku zá ří obdržíte nový program. 
 



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: 541 240 420 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ZÁ ŘÍ 
 
Středa 7.9. 11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
důchodce a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit 
se můžete do 6.9. 
 

Pracovnice TyfloCentra ve Znojm ě a Moravském Krumlov ě 
Vám přejí příjemné prožití letních prázdnin a dovolených a 

těšíme se na setkání s Vámi v nových prostorách ve Zn ojmě 
na Masarykov ě náměstí č. 19 opět v září. 

 
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.  


