
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – leden/únor 2012 
3. leden 

úterý 
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 2.1. 

6. ledna 
pátek 

7:30 – TŘÍKRÁLOVÁ VYCHÁZKA Z ÚT ĚCHOVA DO 
VRANOVA U BRNA  + komentovaná prohlídka kostela a 
betléma, spole čná akce s brn ěnským TyfloCentem. 
Přihlásit se m ůžete do 5.1. 

10. leden 
úterý 

15:00 – BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, cena za jednu dráhu 150 K č, ta se 
rozpo čítá mezi ú častníky. P řihlásit se m ůžete do 9.1. 

17. leden 
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI – seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás na zbytek zimy a jaro 
připravujeme a t ěšíme se i na vaše nápady, kterými 
připravovaný program doplníme. P řihlásit se m ůžete do 
16.1. 

24. leden 
úterý 

8:00 NÁVŠTĚVA TECHNICKÉHO MUZEA  V BRN Ě 
tentokrát nás čeká prohlídka t ří expozic, které jsme 
v Technickém muzeu ješt ě nenavštívili. Nejprve 
navštívíme Uli čku řemesel, poté expozici Kovolitectví a 
Železářství. Všechny prohlídky budou komentovány 
průvodcem. Vstupné ZTP, ZTP/P + doprovod zdarma. 
Přihlásit se m ůžete do 23.1. 

31. leden 
úterý 

14:30 BESEDA O HIERONYMU LORMOVI – MUŽI, JENŽ  
OTEVŘEL HLUCHOSLEPÝM SVĚT. Do historie se 
zapsal jako básník, filozof a noviná ř, ale především jako 
tvůrce prstové dotykové abecedy pro hluchoslepé. 
Mnohým z nás jeho jméno ani abeceda nic ne říkají, 
proto se nám Mgr. Ji řina Falková pokusí jeho osobnost 
přiblížit. P řihlásit se m ůžete do 30.1. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ÚNOR  
 
1.2. 12:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro seniory a 
ZTP, ZTP/P 80 Kč. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se m ůžete do 
31.1. 
 
 
 



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 

 

 
18.2. 19:00 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PÁTÁ DOHODA – Láska, 
vztahy, p řátelství aneb jak to vidí toltécký šaman. Další div adelní hra 
z pera Dona Miguela Ruize, v hlavní roli Jaroslav D ušek. Vstupné 390 
Kč. Přihlásit se m ůžete do 3.2. Výt ěžek ze vstupného bude v ěnován na 
aktivity pro klienty znojemského TyfloCentra. 
 

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.  


