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  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – duben/kv ěten 2011 
1. dubna 
pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 

5. dubna 
úterý 

13:30 – 15:00 BESEDA O ZRAKOVÝCH VADÁCH  – 
s očním léka řem MUDr. Liborem N ěmcem si 
popovídáme o zrakových vadách. Možnost je zeptat se  
na věci, které Vás ohledn ě této problematiky zajímají. 
Přihlášky do 30.3. 

11. dubna 
pond ělí 

13:00 – 15:00 BESEDA S PANÍ DARINOU RULLOVOU – 
o uvědomovacích kartách. Uv ědomovací karty odrážejí 
vše, co se skrývá v našem v ědomí. Cena besedy 150K č, 
která bude rozpo čítána mezi ú častníky.   

Přihlášky do 6.4 . 

18. dubna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 VELIKONO ČNÍ VÝSTAVA  v sále Knihovny 
Karla Dvo řáčka ve Vyškov ě. Jedná se o výstavu 
velikono čních aranžmá a prodej velikono čních ozdob 
s možností haptické prohlídky. Vstupné dobrovolné. 
Přihlášky do 13.4. 

25. dubna 
pond ělí 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – STŘEDISKO UZAVŘENO 

26. dubna 
úterý 

14:00 – 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE  v kancelá ři 
TyfloCentra. Motiva ční setkání s klienty. Sd ělení zážitk ů 
z Velikonoc. P řihlášky do 26.4. 

 

SVÁTKY PROBOUZEJÍCÍ SE P ŘÍRODY, VONÍCÍCH KVĚTIN A 
ROZZÁŘENÝCH DNÍ - TO JSOU VELIKONOCE! JEJICH 

PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PŘEJÍ 
 

pracovníci TyfloCentra 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – KV ĚTEN 2011 
• středa 4.5. 6:00 Jihlava – informace v samostatné pozv ánce 

• Za krásami Vyškova aneb Ve zdravém t ěle, zdravý duch 

• Muzeum Vyškova 

• Beseda o audioknihách v Knihovn ě Karla Dvo řáčka 



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 

 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL 2011 
V termínu 13. a 14. kv ětna se uskute ční Tmavomodrý festival – 22. 
ročník mezinárodní hudební p řehlídky zrakov ě postižených d ětí a 
mládeže.  
Mezi tradi ční doprovodné akce tohoto festivalu pat ří již 20. ro čník 
dvoudenní výstavy kompenza čních pom ůcek, která prob ěhne v pátek 
od 13 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin a prez entace škol pro 
výcvik vodicích ps ů, které jsou členy IGDF (Sv ětové organizace škol 
vodicích ps ů). 
V sobotu 14. kv ětna se pak uskute ční setkání zrakov ě postižených 
fandů výpo četní techniky, jehož sou částí bude i finále Memoriálu 
Zdeňky Vernarské. 
Podrobné informace budou v čas zveřejněny na našich webových 
stránkách a prost řednictvím konference JM-info. 
Bližší informace o již uskute čněných ro čnících najdete na 
www.centrumpronevidome.cz/tmf  
V příštím programu op ět pošleme pozvánku s podrobnými 
informacemi. 

 

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  


