
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červen  2012 
4. červen 
pond ělí 

TYFLOCENTRUM V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě 
UZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ 

6. červen 
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 5.6. 

    7. červen 
     čtvrtek 

8:45 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA EXPOZIC 
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V PROSTORÁCH 
STARÉHO ZÁMKU JEVIŠOVICE   - navštívíme expozici 
Setkání s Venuší – sbírku dobové keramiky a Venuší,  
depozitá ř lidového nábytku a hradní kuchyni. Poté se 
projdeme kolem b řehů zrekonstruované Jevišovické 
přehrady. Vstup zdarma. P řihlásit se m ůžete do 6.6. 

12. červen 
úterý 

14:00 SOCIÁLNÍ KARTY – CO NÁS ČEKÁ OD  
1. ČERVENCE - beseda s poradkyní Národní rady 
zdravotn ě postižených Mgr. Eliškou Škrancovou  
o sociálních kartách a aktualitách v sociální oblas ti. 
Přihlásit se m ůžete do 11.6. 

15.červen 
pátek 

7:00 PRAHA - NEVIDITELNÁ VÝSTAVA – interaktivní 
cesta po sv ětě, v němž  zmizelo všechno sv ětlo... Více 
informací v samostatné pozvánce. Akce se koná 
v rámci projektu Slepotou život nekon čí. 

19. červen 
úterý 

14:30 BESEDOVÁNÍ O KÁV Ě ANEB PŘIJĎTE SI 
PŘIVONĚT - přijďte si zabesedovat o káv ě se 
specialistkou na p řípravu kávy, paní Jan číkovou. 
Dozvíte se jak se správn ě připravuje kvalitní káva a 
těšit se m ůžete i drobnou ochutnávku. Beseda se 
uskute ční v prostorách SOU P římětická. P řihlásit se 
můžete do 18.6. 

26. červen 
úterý 

8:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MUZEA ROMSKÉ 
KULTURY V BRNĚ - v muzeu pro nás bude p řipraven 
pracovník, který nás expozicí provede a umožní nám  
i haptickou prohlídku n ěkterých exponát ů, těšit se 
můžete na ukázky romské hudby a tradi čních řemesel. 
Vstupné pro ZTP a ZTP/P 30 K č. Přihlásit se m ůžete do 
25.6. 

 

 



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 

 

PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ČERVEN: Koncem kv ětna bude probíhat 
údržba a čištění bazénu v hale Ronja. O termínech plavání vás bud eme 
informovat za čátkem června, po ukon čení údržby. 
 
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – ČERVEN: 
Čtvrtek od 16:15  – 17:15 hod: 7.6., 14.6., 21.6., 2 8.6. 

 

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.  


