
 

 

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

Kalendá ř akcí a služeb – únor/b řezen 2013 
5. únor 
úterý 

14:30 MASOPUST V ČESKÉ KUCHYNI – spole čně si 
usmažíme Boží milosti, od p řípravy t ěsta až po 
závěrečné obalování v cukru. Vyzkoušíme i další 
specialitu - Masopustní škvarkovou pomazánku. 
Přihlásit se m ůžete do 4.2. 

6. únor 
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 5.2. 

12. únor 
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 11.2. 

18. únor 
pond ělí 

14:00 CESTOVATELSKÁ BESEDA – AUSTRÁLIE  –  
o historii, za čátcích osídlení a p řírodě této zem ě nám 
přijede vypráv ět cestovatel Arnošt Mader. P řihlásit se 
můžete do 15.2. M ěstská knihovna Moravský Krumlov. 

19. únor 
úterý 

14:30 POSEZENÍ NA VĚČNOSTI - seznámíme vás 
s akcemi, které pro vás na jaro p řipravujeme a t ěšíme 
se i na vaše nápady.  P řihlásit se m ůžete do 18.2. 

26. únor 
úterý 

8:00 ZA POZNÁNÍM DO BRN ĚNSKÝCH MUZEJÍ  – ráno 
navštívíme pavilon Anthropos a expozici s názvem 
Umění australských domorodc ů. Odpoledne se 
přesuneme do Technického muzea, na výstavu 
Vynálezci a vynálezy, která nám p řiblíží životy 20 
osobností, které po sob ě zanechaly nesmazatelná díla 
světového či evropského významu v mnoha oborech 
lidské činnosti. P řihlásit se m ůžete do 25.2. 

27. únor 
středa 

19:00 ŠANSON A MUZIKÁL  - Koncert známé here čky, 
zpěvačky a šansoniérky Jany Musilové za klavírního 
doprovodu skladatele a pianisty Petra Maláska. 
Uslyšíte známé písn ě světových šansoniér ů ve 
francouzštin ě i češtin ě a hity z muzikál ů. Vstupné ZTP, 
ZTP/P a doprovod 175 K č. Přihlásit se m ůžete do 8.2. 
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA B ŘEZEN 
 
ÚTERÝ 5.3. 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. 
Přihlásit se m ůžete do 4.3. 
 
STŘEDA 6.3. 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 5.3. 
 
ÚTERÝ 12.3. CYKLUS VYCHÁZEK - P ŘÍRODA NÁRODNÍHO PARKU  
PODYJÍ JAK JI JEŠT Ě NEZNÁTE – KRAVÍ HORA  – naše pr ůvodkyn ě 
z NPP, paní Holubová, nás provede Kraví horou. Dozv íme se 
podrobnosti o managementu v řesoviš ť, o jejich vzniku a typické faun ě 
a fló ře. Přihlásit se m ůžete do 11.3. 
 
ÚTERÝ 26.3. 14:30 VELIKONOCE NA TALÍ ŘI – tentokrát ve znamení 
pečení. Připravíme si kynuté minimazance a klasickou velikono ční 
nádivku (hlavi čku). Přihlásit se m ůžete do 25.3. 
 
PLAVÁNÍ V HALE RONJA – ÚNOR:  

Pondělí od 11:00 – 12:00 hod: 11.2. 
Pátek od 17:00 – 18:00 hod: 8.2., 22.2. 
 
CVIČENÍ NA VELKÉM MÍČI – ÚNOR: 
Pondělí od 16:00  – 17:00 hod: 4.2., 18.2. 

 

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. 
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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.  


