
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – únor/b řezen 2012 

7. února 
úterý 

13:30 – 16:00 VÝSTAVA REKVIZIT Z POHÁDKY 
ARABELA  – Na výstav ě v Muzeu Vyškovska lze 
prohlédnout celkem 50 kostým ů jak z první 13-ti dílné 
série Arabela, tak i z 26-ti dílného pokra čování Arabela 
se vrací aneb Rumburak králem Říše pohádek. Krom ě 
kostým ů budou k vid ění také rekvizity ze seriálu – 
například jediný dodnes zachovaný kouzelný prsten, 
cestovní pláš ť nebo královská koruna a žezlo.  
Vstupné 40 K č. Přihlášky do 2.2. 

14. února 
úterý 

13:30 – 15:00 VÝSTAVA O HIERONYMU LORMOVI  – 
V roce 2011 uplynulo 190 let od narození tohoto 
mikulovského rodáka, jenž umožnil hluchoslepým 
vnímat sv ět. Do historie se zapsal jako básník, filozof a 
noviná ř, ale především jako tv ůrce prstové dotykové 
abecedy pro hluchoslepé, která se nazývá po svém 
autorovi – Lormova. Sou částí výstavy jsou také 
trojrozm ěrná výtvarná díla hluchoslepých autor ů, která 
získala cenu Hieronyma Lorma 2010. Výstava se koná 
v prostorách Muzea Vyškov. P řihlášky do 9.2. 

20. února 
pond ělí 

9:00 – 14:00 MENDELOVO MUZEUM GENETIKY  – 
výstava p ředstavuje v autentických prostorách 
starobrn ěnského opatství Mendela jako komplexní 
osobnost. Vstupné 80 K č, senio ři 40 Kč. Více informací 
v samostatné p řihlášce. P řihlášky do 16.2. 

21. února 
úterý 

14:00 – 16:00 OKO A PROTEINOVÉ DOPL ŇKY – 
přednáška MUDr. Libora N ěmce v kancelá ři 
TyfloCentra. P řihlášky do 16.2. 

27. února 
pond ělí 

13:30 – 16:00 VYCHÁZKA OKOLÍM VYŠKOVA  – 
vycházku zakon číme posezením v kavárn ě. Přihlášky 
do 16.2. 

 
 
 
 
 
 



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

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 541 240 420 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – B ŘEZEN 2012 
• Solná jeskyn ě 

• Čtenářský klub aneb U číme se mimo školu 

• Moravskozemské muzeum (Anthropos) 

• Výstava „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme“ 
 
 
 
 

OZNÁMENÍ:  
STAVEBNÍ PRÁCE V PROSTORÁCH ŠKOLY JSOU         
U KONCE.  VSTUP DO KANCELÁ ŘE TYFLOCENTRA JE 
STÁLE MOŽNÝ POUZE HLAVNÍM VCHODEM ŠKOLY. 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
Mgr. 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  


