
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – leden/únor 2013  
8. leden 

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 7.1. 

9. leden 
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 8.1. 

15. leden 
úterý 

 

14:30 – JAK SE D ĚLAJÍ NOVINY  – beseda se 
Znojemskou noviná řkou Annou Černou o tom, jak se 
k této profesi dostala, kde získává nám ěty na články a 
reportáže a o tom, jak se tvo ří noviny. P řihlásit se 
můžete do 14.1. 

21. leden 
pond ělí 

19:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - VYHAZOVAČI – 
Divadlo Radka Brzobohatého. Hudební komedie 
z prost ředí nočního 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 – 196 K č, lože 220 Kč. Městské 
divadlo Znojmo. P řihlásit se m ůžete do 3.1.2013. 

25. leden 
pátek 

8:00 BRNO - NÁVŠTĚVA EXPOZICE HISTORICKÝCH 
HRAČEK V MĚNÍNSKÉ BRÁNĚ A VÝSTAVY VIDĚT 
ÚSMĚVEM V TECHNICKÉM MUZEU – navštívíme 
výstavu historických hra ček, kterou nás provede 
sběratelka hra ček paní Milada Kollárová. Odpoledne se 
přesuneme do Technického muzea, kde si projdeme 
expozici, která je v ěnována rané pé či, jejím po čátkům a 
současnosti. P řihlásit se m ůžete do 24.1. 

29. leden 
úterý 

14:30 JAK SE SLAVÍ MASOPUST  – beseda o tradi čním 
masopustním veselí p řed zahájením 40 denního půstu.  
Na besedu navážeme v únoru p řípravou tradi čních 
masopustních dobrot. Beseda se uskute ční na SOU 
Přímětická. P řihlásit se m ůžete do 28.1.  

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ÚNOR  
 
ÚTERÝ 5.2. – 14:30 MASOPUST V ČESKÉ KUCHYNI – spole čně si 
ukážeme základy práce s kynutým t ěstem, z kterého budeme 
připravovat masopustní koblihy, t ěšit se m ůžete i na k řupavé Boží 
milosti. P řihlásit se m ůžete do 4.2. 
 



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 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

STŘEDA 6.2. 11:00 – NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – vstupné pro 
seniory a ZTP, ZTP/P 80 K č. Průvodce platí rovn ěž 80 Kč. Přihlásit se 
můžete do 5.2. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – LEDEN:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod:   
Pátek od 17:00 – 18:00 hod:  
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – LEDEN:  
Pondělí od 16:00  – 17:00 hod: 14.1., 28.1.  

 

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.  


