
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří/ říjen 2011 

!!!! Znojemské TyfloCentrum p řestěhováno !!!!!  
Během prázdnin došlo k p řestěhování kancelá ře 

TyfloCentra na novou adresu. Nyní sídlíme v centru 
města na adrese Masarykovo nám ěstí č. 19 – v dolní 
části, na stejné stran ě náměstí, kde sídlí i Znojemská 

beseda.  
6. září 
úterý 

8:40 VALTICE – 2. ČÁST - Při minulé návšt ěvě Valtic 
jsme nestihli všechno, co jsme si cht ěli prohlédnout, 
nyní nás tedy čeká turistická procházka na Rajsnu a 
návšt ěva bylinkové zahrady. Vstupné ZTP – 20 K č, 
přihlásit se m ůžete do 5.9. 

7. září 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 
80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 6.9. 

13. září 
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – znovu se sejdeme po 
prázdninách a popovídáme si o tom, co pro vás 
připravujeme na podzim. P řihlásit se m ůžete do 12.9. 

22.září 
čtvrtek 

9:00 BRNO – EXKURZE DO NOVĚ OTEVŘENÉHO 
PODZEMNÍHO LABYRINTU POD ZELNÝM TRHEM, OD 
14:00 PŘEDNÁŠKA O PROBLEMATICE DÁRCOVSTVÍ 
KRVE V BRNĚNSKÉM TYFLOCENTRU. Vstupné do 
podzemí ZTP i ZTP/P 75 K č. Přihlásit se m ůžete do 20.9.  

27. září 
úterý 

14:30 CESTOVATELSKÁ BESEDA – VÍDE Ň ZNÁMÁ I 
NEZNÁMÁ. Beseda by m ěla být úvodem k říjnovému 
jednodennímu výletu ze Znojma do Vídn ě, kde nás naše 
průvodkyn ě Jana Chadalíková provede památkami         
i zákoutími Vídn ě. Přihlásit se m ůžete do 26.9. 

28. září 
středa 

STŘEDISKO UZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK  

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ŘÍJEN 

 
Úterý 4.10. TURISTICKÝ VÝLET NA HRADIŠT Ě NEBO DO HLUBOKÝCH 
MAŠŮVEK – bude up řesněno v p říštím programu 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 541 240 420 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

 
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 
Masarykovo nám ěstí 19, 669 02 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.  


