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  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2011 
1.března 
úterý 

13:00 – 15:00 PŘIVÍTÁNÍ JARA PROCHÁZKOU  
procházka jarním parkem ve Vyškov ě. Podíváme se, 
zda se p říroda probouzí a zda objevíme n ějaké kv ětiny. 
Cestu zakon číme posezením v cukrárn ě. Přihlášky do 
23.2. 

4.března 
pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO 

8.března 
úterý 

16:00 – 17:30 NEJSEM ŽÁDNÁ LVICE  – životní p říběh 
legendární hlasatelky Kamily Mou čkové v Knihovn ě 
Karla Dvo řáčka ve Vyškov ě. Přihlášky do 2.3. 

11.března 
pátek 

 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 
PRACOVNÍKŮ 

14.března 
pond ělí 

14:00 – 16:00 „POTULNÝ U ČITEL“ O NOVÉM ZÉLANDU  
– z kancelá ře TyfloCentra se p řeneseme již podruhé 
s panem Janem Tvrdíkem do ciziny, tentokráte do stá tu 
v jihozápadní části Tichého oceánu (Pacifiku) s názvem 
Nový Zéland. Sou částí besedy bude i haptická 
prohlídka suvenýr ů. Vstupné dobrovolné.  
Přihlášky do 2.3. 

15.března 
úterý 

15:00 – 16:00 KRÁSA KACHLOVÝCH KAMEN  – muzeum 
Vyškov. V zámeckých interiérech bývala často 
umís ťována kachlová kamna. Jejich provedení bývalo 
často na vysoké výtvarné úrovni a stávala se tak 
zároveň uměleckým dopl ňkem honosn ě vybavených 
komnat. Možnost haptické prohlídky. P řihlášky do 9.3. 

21.března 
pond ělí 

13:00 – 14:30 KDO JE KDO ANEB SETKÁNÍ NA P ŘÁNÍ – 
v kancelá ři TyfloCentra.  Kdy naposled jste zkoumali 
fotografie z d ětství? Poznají Vás kolegové? P řijďte si 
najít odpov ědi s námi. P řihlášky do 16.3. 

25.března 
pátek 

 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 

 
 
 



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@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

29.března 
úterý 

9:00 - 15:00 POZNÁVEJTE SE!  interaktivní výstava. 
Stará radnice, Brno. Chcete si posed ět na h řebících 
jako fakír? Pokusit se sestavit lidské t ělo? Umíte 
vyluštit zvukové pexeso? Už jste n ěkdy vid ěli kompletní 
otisk svého t ěla? Pokud jste si odpov ěděli alespo ň na 
jednu otázku kladn ě, zveme Vás na interaktivní výstavu 
na Staré radnici v Brn ě. Přihlášky do 22.3. 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – DUBEN 2011  
☼ Beseda o zrakových vadách s MUDr. Liborem N ěmcem, o čním 

lékařem z Vyškova. 

☼ Velikono ční výstava v Knihovn ě Karla Dvo řáčka ve Vyškov ě 

☼ Absolventský koncert žák ů Základní um ělecké školy Vyškov 

☼ Předvelikono ční vycházka 

 

Každou st ředu v dob ě od 13 do 17 hodin m ůžete navštívit naši 
sociáln ě právní poradnu!  
 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle p ožadavk ů klient ů, 
nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. 
Kdykoli nás však m ůžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 

Bližší informace a p řihlášky:  
Bc. Hana Kone čná, sociální pracovník 
Bc. Zbyn ěk Kusák, sociální pracovník 
tel. 774 715 108 
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@tyflocentrumbrno.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


