
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – listopad - prosinec 2012 
2. listopad 

pátek 
9:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYFLOCENTRA  
V MORAVSKÉM KRUMLOV Ě  v Městské Knihovn ě. 

7. listopad 
středa 

14:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  TYFLOCENTRA VE 
ZNOJMĚ - přijďte posed ět do odpolední kavárny, která 
je pro vás p řipravena v prostorách Znojemského 
TyfloCentra. 

9. listopad 
pátek 

17:00 ROMEO  A JULIE, MAHENOVO DIVADLO BRNO –  
NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ – 
nejslavn ější tragédie o lásce z pera Williama 
Shakespeara. Jen pro p řihlášené. 

13. listopadu  
úterý 

8:00 BRNO - KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA 
SV. JAKUBA A KOSTNICE POD KOSTELEM . Chrám sv. 
Jakuba pat ří k nejvýznamn ějším gotickým památkám 
v Brn ě. Pojďte s námi projít jeho historií i sou časností. 
Vstupné do kostnice pro ZTP a ZTP/P 70 K č. Přihlásit 
se můžete do 12.11. 

14. listopadu  
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 13.11. 

20. listopad 
úterý 

14:30 PODZIMNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA – OŽIVÍME PODZIM 
BAREVNÝMI KVĚTY – výroba kv ětin z papíru. P řihlásit 
se můžete do 19.11. 

27. listopad 
úterý 

15:00 BOWLING V PŘÍMĚTICÍCH – pojďte si s námi 
zahrát bowling, cena za jednu dráhu 170 K č, ta se 
rozpo čítá mezi ú častníky. P řihlásit se m ůžete do 26.11.  

29. listopad 
čtvrtek 

14:30  CESTOVATELSKÁ BESEDA – SEVER AMERIKY 
A MONTANA  – povídání si pro nás tentokrát p řipraví 
rodák z Montany Grant Phillips. Dozvíte se mnoho 
nových informací o kempování v Americe, indiánech a  
těšit se m ůžete i na zajímavé p ředměty k osahání. 
Přihlásit se m ůžete do 28.11. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA PROSINEC  
 
ÚTERÝ 4.12. VÁNOČNÍ JÍDLA A TRADICE  – poprvé v nové kuchyni se 
pustíme do p říprav váno čního pe čiva. V pr ůběhu odpoledne se dozvíte 
spoustu zajímavostí o tradi čních českých i zahrani čních jídlech, která 
nesmí na sváte čním stole chyb ět. Přihlásit se m ůžete do 3.12. 
 



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 

 

Středa 5.12. 11:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – pro pravidelné 
návšt ěvníky vstup zdarma. P řihlásit se m ůžete do 4.12. 
ÚTERÝ 18.12. 14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI SPOJENÉ SE 
ZÁVĚREČNÝM SETKÁNÍM V RÁMCI PROJEKTU SŽN  - seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás na zimu p řipravujeme a t ěšíme se i na vaše 
nápady.  P řihlásit se m ůžete do 17.12. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – LISTOPAD:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 5.11., 19.11. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 2.11., 16.11. 
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – LISTOPAD:  
Pondělí od 16:00  – 17:00 hod: 5.11., 12.11., 26.11. 

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 13-17 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.  


