
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – prosinec 2012  
3. prosince 

pond ělí 
15:00 VESELÉ VÁNOCE A GRÁCIE PO 5 LETECH –  
předváno ční pásmo hudebních vystoupení. Ú činkují 
znojemské grácie, Zámek B řežany a Dětský domov Na 
Návrší. Vstupné 40 K č. Přihlásit se m ůžete do 30.11. 
Městské divadlo Znojmo 

4. prosinec 
úterý 

14:30 VÁNOČNÍ JÍDLA A TRADICE  – poprvé v nové 
kuchyni se pustíme do p říprav váno čního pe čiva. 
V průběhu 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. 

5. prosinec 
středa 

11:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – pro pravidelné 
návšt ěvníky vstup zdarma. P řihlásit se m ůžete do 4.12. 

11. prosince 
úterý 

 

14:00 ČAJ JAKO FENOMÉN ČESKÉ 
GASTRONOMIE – odborná beseda pod vedením 
Alexandra Atanasova. Dozvíte se zajímavosti o histo rii 
pití čaje, jak se čaj zpracovává a jak se d ělí. Beseda se 
uskute ční na SOU Přímětická. P řihlásit se m ůžete do 
10.12.  

18. prosinec 
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI SPOJENÉ SE 
ZÁVĚREČNÝM SETKÁNÍM V RÁMCI PROJEKTU SŽN  - 
seznámíme vás s akcemi, které pro vás na zimu 
připravujeme a t ěšíme se i na vaše nápady.  P řihlásit se 
můžete do 17.12. 

 

Pondělí 21.1. 19:00 Divadelní p ředstavení - Vyhazova či - Divadlo 
Radka Brzobohatého. Hudební komedie z prost ředí no čního klubu. 
Čtyři vyhazova či, na první pohled tvrdí a ost řílení chlapíci, denn ě se 
potýkající s neurvalým chováním návšt ěvníků, žijí však také vlastní 
životy. Vstupné ZTP, ZTP/P a doprovod - 196 K č. Městské divadlo 
Znojmo. P řihlásit se m ůžete do 3.1.2013 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – PROSINEC:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 10.12.  
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 7.12., 14.12. 
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – PROSINEC: 
Pondělí od 16:00  – 17:00 hod: 3.12., 17.12. 
 



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

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno 
T: 515 919 770 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz 
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Každé všední pond ělí m
v Moravském Krumlov ě v

Každou všední st ředu mů
Znojm ě v době od 13 do 1

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk
klient ů nebo se koná některá z

 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:
Znojmo:  

Mgr. Klára Vítková, sociální pracovnice, 774
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt
Masarykovo nám ěstí 19, 669 02
e-mail: znojmo@tyflocentrumbrno.cz
web: www.centrumpronevidome.cz/znojmo
tel. pevná linka – 532 307 909
konzulta ční a poradenský den: 
Moravský Krumlov:  
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracovišt
Růžová 39, 672 01  Moravský Krumlov
e-mail: m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz
web: www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov
konzulta ční a poradenský den: 

Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod.
E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

UPOZORŇUJEME, ŽE ST
BUDE VE DNECH

 20.12. 2012 – 3.1.2013 UZAV
 
 

Přejeme p říjemné prožití váno
svátk ů, v novém roce pevné zdraví a 
těšíme se s  vámi na setkání v

roce. 

ělí můžete navštívit  sociáln ě právní poradnu 
ě v době od 13 do 16 hod. 

edu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu ve 
 od 13 do 1 6 hod. 

asy poskytujeme individuální služby dle požadavk
ěkterá z  výše uvedených aktivit.

řihlášky a možnost objednání si doprovodu:

Mgr. Klára Vítková, sociální pracovnice, 774  715 107 
Eva Indrová, sociální pracovnice, 774  715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Znojmo

stí 19, 669 02 Znojmo  
znojmo@tyflocentrumbrno.cz  

www.centrumpronevidome.cz/znojmo   
307 909 

ní a poradenský den: středa 13-17 hod.  

Eva Indrová, sociální pracovnice, 774  715 109 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., reg. pracovišt ě Moravský Krumlov,

žová 39, 672 01  Moravský Krumlov  
m.krumlov@tyflocentrumbrno.cz  

www.centrumpronevidome.cz/m.krumlov   
ní a poradenský den: pond ělí 13-17 hod.  

17 hod. 

UJEME, ŽE STŘEDISKO 
BUDE VE DNECH 

3.1.2013 UZAVŘENO. 

íjemné prožití váno čních 
novém roce pevné zdraví a 

vámi na setkání v  příštím 

ě právní poradnu 

ě právní poradnu ve 

asy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
výše uvedených aktivit.  

ihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

 

Znojmo  

 Moravský Krumlov,  


