
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2012 
6. března 
úterý 

13:30 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB SEZNAMTE 
NÁS SE SVOU OBLÍBENOU KNIHOU  v kancelá ři 
TyfloCentra. Čtení zajímavostí z oblíbených knih, které 
si p řinesou sami klienti. P řihlášky do 2.3. 

7. března 
středa 

STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ 
PRACOVNÍKŮ 

9. března 
pátek 

14:00 – 16:00 PŘEKLADATELKA VERSUS MASÉR  – 
beseda s nevidomou p řekladatelkou a nevidomým 
masérem aneb co mají tyto dv ě odlišné zam ěstnání 
spole čného. Akce se koná v rámci projektu Slepotou 
život nekon čí. Přihlášky do 5.3. 

13. března 
úterý 

14:00 – 15:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě SOLENIA 
VYŠKOV – vstupné 110 K č. Přihlášky do 6.3. 

20. března 
úterý 

13:30 – 16:00 „NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME“  – 
výstava výtvarných d ěl lidí s hluchoslepotou 
v prostorách Knihovny Karla Dvo řáčka ve Vyškov ě. 
Přihlášky do 15.3. 

27. března 
úterý 

9:00 – 15:30 NÁVŠTĚVA MUZEA ANTROPOS V BRN Ě –
vydejme se poznávat jednotlivé etapy vývoje člověka a 
přírody na Zemi. Expozice nám poodhalí život člověka 
od dob paleolitických lovc ů a sběračů. Návštěvníci 
pochopiteln ě nepřijdou ani o oblíbenou rekonstrukci 
mamuta, který je nyní navíc obklopen p řirozeným 
přírodním prost ředím. Vstupné volné. P řihlášky do 19.3.  

 
 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – DUBEN 2012  
• Hasičská zbrojnice 

• Vycházka v okolí Vyškova 

• Akupunktura/akupresura a o ční potíže – beseda s MUDr. Liborem 
Němcem 

• Velikono ční výstava kraslic a velikono čních zvyk ů 
 
 
 
 



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 

 

OZNÁMENÍ:  
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  


