
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – červenec - srpen 2012 
2.7. – 4.7. TyfloCenrum ve Znojm ě a v Moravském Krumlov ě 

uzavřeno z důvodu čerpání dovolené 

10. červenec 
úterý 

8:45 TURISTICKÝ VÝLET ÚDOLÍM LÁSKY V BOŽICÍCH.  
Od vlakového nádraží, kolem rybníka a lesem vede 
turistická stezka s názvem Údolí lásky. Trasa je 
nenáro čná, dlouhá cca 5 kilometr ů, vede p řevážně 
lesem a kolem rybník ů, cesta je p říjemně zastíněná 
stromy. P řihlásit se m ůžete do 9.7. 

11.7. – 13.8. TyfloCenrum ve Znojm ě  uzavřeno z důvodu čerpání 
dovolené, v Moravském Krumlov ě otev řeno už 13.8. 

    15. srpen 
     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 14.8.  

16. srpen 
čtvrtek 

8:00 BRNO – PO STOPÁCH JÁRY CIMRMANA  – výstava 
mapující nejen život tohoto génia, ale i jeho tv ůrců. 
Přihlásit se m ůžete do 15.8. 

21. srpen 
úterý 

7:30 NÁVŠTĚVA JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍ ŘŮ 
V RUDCE U KUNŠTÁTU – výlet navazuje na besedu, 
kterou pro nás v zim ě připravil Honza Pavlí ček, 
nevidomý pr ůvodce v jeskyni Rudka, více informací 
najdete v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 20.8. 

27.8. a 28.8. TyfloCenrum ve Znojm ě a v Moravském Krumlov ě 
uzavřeno z důvodu čerpání dovolené 

30. srpen 
čtvrtek 

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 29.8. 

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

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

těšíme se na setkání s Vámi op ět v září. 
 
 



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: 515 919 770, 541 240 420 | M: 774 715 100 | E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

 

Součástí programu zasíláme informa ční letáček k sKartám, které se 
budou postupn ě zavádět od 1.7.2012. 

V případě dotazů se na nás neváhejte KDYKOLI obrátit.  

 

 

Každé všední pond ělí můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v Moravském Krumlov ě v dob ě od 13 do 16 hod. 

Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
Znojm ě v dob ě od 13 do 16 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 13-16 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 13-16 hod.  


