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  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2011 
 

4. května 
středa 

6:00 – 19:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 
MOŽNÁ SDĚLENÍ V OBLASTNÍ GALERII VYSO ČINY 
V JIHLAVĚ - výstava nabízí ojedin ělou sbírku 
uměleckých d ěl, jejíž sou částí je i expozice hmatového 
socha řství. Po prohlídce um ěleckých d ěl nás čeká 
beseda s jedním z autor ů a komentovaná prohlídka 
ZOO Jihlava. Akce se koná v rámci projektu Slepotou  
život nekon čí. Přihlášky do 27.4. 

6. května 
pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 

10. května 
úterý 

14:00 – 16:00 MUZEUM VYŠKOV  - s průvodcem 
prob ěhne komentovaná prohlídka expozic: Keramika, 
Pravěk a Vyškovsko do roku 1850. Vstupné ZTP, ZTP/P 
zdarma. P řihlášky do 4.5. 

11. května 
středa 

9:00 – 17:00 EXKURZE BLUE SKY SERVICE, S.R.O –  
NÁVŠTĚVA LETECKÉ SPOLE ČNOSTI - komentovaná 
prohlídka na letišti v Tu řanech, p ři které budou k vid ění 
jednotlivé hangáry, vrtulníky, cvi čné letouny či 
vojenský proudový letoun. Více informací v samostat né 
pozvánce. P řihlášky do 2.5. 

13. května – 
14. května 
pátek - 
sobota 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL – více informací 
v samostatné pozvánce 

17. května 
úterý 

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁK Ů HUDEBNÍHO 
OBORU ZUŠ VYŠKOV – upřesnění času a více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 11.5. 

24. května 
úterý 

14:00 – 16:00 ZA KRÁSAMI VYŠKOVA ANEB VE 
ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH - procházka jarním 
Vyškovem. Navštívíme kostel Nanebevzetí Panny Marie  
z poloviny 15. století, kde si p řipomeneme jeho historii. 
Cestu zakon číme posezením v cukrárn ě. Přihlášky do 
18.5. 

27. května 
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 

 

31. května 
úterý 

16:00 – 18:00 BESEDA O AUDIOKNIHÁCH  – v Knihovn ě 
Karla Dvo řáčka. Studenti vysoké školy nám p ředstaví 
„projekt“ o audioknihách. Více v samostatné pozvánc e. 
Přihlášky do 31.5. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – ČERVEN 2011 
☼ Červnové p řekvapení 

☼ Za krásami Vyškova aneb Ve zdravém t ěle, zdravý duch II 

☼ Výlet parníkem po Brn ěnské p řehradě 

☼ Setkání klient ů aneb Těšíme se na prázdniny 

 

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  


