
 

 

  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Plán akcí b řezen – duben 2008  
BŘEZEN 

 

10. týden 
14:00 – 16:00 BOWLING  

Kde: Squash centrum Vyškov  
Út  4.3.    

K dispozici bude jedna dráha pro p ět hráčů. Na akci 
je nutno se p řihlásit do 29.února.  Cena je 120 K č za 
hodinu a dráhu, částka bude rozd ělena mezi hrá če. 

St  5.3. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 

11. týden 
Út  11.3. 14:00 – 16:00  Velikono ční dílna – pe čení 

velikono čního zajíce (nebo beránka) 
Kde: TC Vyškov – areál ZŠ Letní pole  

St  12.3. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
Čt  13.3. 14:00 – 16:00  Simulovaná zvuková st řelba 

12. týden 
14:00 – 15:30 Beseda s  Policií ČR  

(s komisa řem Aloisem Grycem):  
Út  18.3. 

Ochrana soukromí a majetku osob se zdravotním 
znevýhodn ěním a senior ů 
Kde: Knihovna Karla Dvo řáčka, Vyškov, malý sál 

St  19.3. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 

13. týden 
St  26.3. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
Čt  27.3. 10:00 – 12:00  Beseda se zdravotníky záchranné 

služby ve Vyškov ě + exkurze na 
stanici první pomoci. 

 Zdravotníci p řidají také „minikurz“, jak m ůže člověk 
se zrakovým handicapem poskytnout první pomoc. 
Na akci je nutno se p řihlásit do 20.3.  
Kde: Zdravotní záchranné st ředisko JMK, pobo čka 
Vyškov (areál nemocnice Vyškov) 



DUBEN 
14. týden 

31.3. – 4.4. 2008 
V tomto termínu bude st ředisko 
uzavřeno z důvodu ú časti pracovník ů 
na vzd ělávacích kurzech. 

15. týden 
St    9.4. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
Čt  10.4. 13:00 – 15:00  Beseda s psychologem 

PhDr. Zby ňkem Galvasem na téma 
„Stres a jak jej zvládat“  
Kde: TC Vyškov, areál ZŠ Letní pole 

16. týden 

14.4. – 18.4. 2008 
V tomto termínu bude st ředisko 
uzavřeno z důvodu ú časti pracovník ů 
na vzd ělávacích kurzech. 

17. týden 
Út  22.4. Poznávací exkurze Moravské Zemské muzeum Brno  

Prohlídka stálé expozice v pavilonu Anth ropos. 
Exponáty nám budou zp řístupn ěny z depozitá ře, 
aby si zájemci mohli  zblízka prohlédnout a ohmatat 
např. mamutí zub, pazourky, model mamutího 
mlád ěte apod. Na akci je nutné se p řihlásit do 21.4.  

St  23.4. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
15:00 – 16:30 Cestovatelská beseda – ing. Mader Čt  24.4. 
AUSTRÁLIE 
(beseda je ur čena pro všechny, co si rádi 
poslechnou poutavé vypráv ění zkušeného pr ůvodce 
a cestovatele. Beseda je dopln ěna trojrozm ěrnými 
exponáty typické pro australskou krajinu. Nechybí 
ani zvukové podkreslení p řednášky. Možnost 
prohlídky zv ětšených obrázk ů a fotek z cest). 

 



18. týden 
Út  29.4.   Poznávací exkurze do Technického muzea 

v Brn ě:odd ělení dokumentace tyflopedických 
informací, jehož úkolem je shromaž ďovat speciální 
slepecké pom ůcky, knihy a archiválie, které sloužily 
nevidomým ke vzd ělávání, kultu ře, práci i zábav ě. 
Na akci je nutné se p řihlásit do 28.4.  

St  30.4. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
 
Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
 
TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56 
682 01  Vyškov 
tel. 774 715 108 (Zdeňka Plšková)  
      774 715 098 (Lucie Berková) 
e-mail: vyskov@tyflocentrum-bm.cz 
web: tyflocentrum-bm.cz/vyskov  
konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 – 17 hod.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 
T: 541 240 421 | F: 541 240 419 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


