
 
 
  regionální pracovišt ě Vyškov, st ředisko sociálních služeb pro zrakov ě postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří / říjen 2008 
2.září 9:00 – 17:00 Den sociálních služeb ve Vyškov ě 

Knihovna Karla Dvo řáčka, po řádá odbor sociálních v ěcí 
a zdravotnictví M ěstského ú řadu Vyškov, obsahem bude 
prezentace nejr ůznějších sociálních služeb 
poskytovaných na území m ěsta Vyškova 

6.září Výlet do Lul če – pořádán v rámci cyklu výlet ů: 
Poznáváme okolí Vyškova (nutné se p řihlásit nejpozd ěji 
do 4. září 2008). Sraz pro p řihlášené v 9:50 na 
autobusovém nádraží Vyškov. Vycházkovým tempem se 
projdeme ke známému kostelu sv. Martina, kde nám 
naše pr ůvodkyn ě paní Kyprová (a další) povypráví 
pověsti a zajímavosti o zdejším tajuplném kostele a cel é 
obci Lule č. V restauraci Pohoda na koupališti u Libuše 
je možné objednat pro zájemce ob ědové menu za 
zvýhodn ěnou cenu (cca 60 K č) - v případě zájmu o 
obědové menu nás kontaktujte do 28. srpna. 

9. září 14:00 – 16:00 Simulovaná zvuková st řelba 
16. září Výlet do Moravského Krumlova - výstavu Slovanské 

epopeje Alfonse Muchy (je nutné p řihlásit se p ředem do 
12. září 2008. Sraz v 7:20 na autobusovém nádraží 
Vyškov (odjezd autobusem do Brna, odtud vlakem do 
Krumlova). V Krumlov ě si za důkladného výkladu 
průvodkyn ě prohlédneme všech 20 monumentálních 
pláten, která Mucha tvo řil na zámku Zbiroh v letech 1910 
- 1928. Poté bude následovat procházka zámeckým 
parkem, p ři které se dozvíme n ěco o historii zámku a 
celého m ěsta. 

23. září 14:00 – 16:00 Posezení u kávy a čaje (s možností 
spole čenských her) 

30. září 14:00 – 16:00 Výtvarná dílna 
4. října BRNO : sout ěž v prostorové orientaci a samostatném 

pohybu nevidomých TyfloBrno, která prob ěhne v Brn ě-
Líšni. (je nutné p řihlásit se p ředem, informace budou 
upřesněny v pozvánce.  

7. října 14:00 – 16:00 Simulovaná zvuková st řelba 



14. října 14:00 – 16:00 projíž ďka na koních – Statek Hanka 
Čechyn ě u Rusínova. Cena za jezdce: 100 K č Nutné 
přihlášení do 9. října 2008. Sraz: 13:05 na autobusovém 
nádraží ve Vyškov ě (odjezd v 13:17 linkou 631). 

21. října 14:00 – 16:00 Posezení u kávy a čaje(s možností 
spole čenských her) 

V týdnu od 27.10. do 31.10.2008 (44. týden) odpadaj í veškeré akce 
v TyfloCentru z d ůvodu výjezdního školení všech pracovník ů. 

Každou všední st ředu, krom ě 15.10.2008 a 29.10.2008 můžete navštívit 
od 13 do 17 hod. sociáln ě právní poradnu. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů. 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
Mgr. Zdeňka Plšková, sociální pracovník, 774 715 108 
Lucie Berková, asistentka 774 715 098 (jen úterý a čtvrtek) 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01  Vyškov 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@tyflocentrum-bm.cz 
web: tyflocentrum-bm.cz/vyskov  
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 | E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


