
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – duben/kv ěten 2012 

2. dubna 
pond ělí 

15:30 – 17:00 „KOLEM TICHO, KOLEM TMA“ ANEB 
NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME – zajímá Vás, jak 
mohou komunikovat osoby s hluchoslepotou? Jak 
prožívají strasti každodenního života? Myslíte si, že 
sedí se svým postižením doma? Pokud Vás zajímají 
odpov ědi na tyto otázky, poj ďte s námi na besedu osob 
s hluchoslepotou, kte ří se realizují ve výtvarném um ění. 
Beseda se koná v rámci projektu Slepotou život 
nekon čí a bude probíhat v prostorách Knihovny Karla 
Dvořáčka ve Vyškov ě. Přihlášky do 29.3. 

3. dubna 
úterý 

14:00 – 16:00 TVORBA VELIKONO ČNÍCH KRASLIC  – 
v kancelá ři TyfloCentra se naladíme na svátky jara 
tvorbou velikono čních kraslic, které budeme zdobit 
kořením, šneky z vlny, bavlnkami a dalšími technikami.  
Přijďte si procvi čit hmat a hbitost prst ů a vyrobit s námi 
krásnou dekoraci pro Váš domov. P říspěvek 20 K č. 
Přihlášky do 29.3. 

5. dubna 
čtvrtek 

 
ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů – STŘEDISKO UZAVŘENO 

 
6. dubna 
pátek 

8:30 – 15:00 PO STOPÁCH DĚJIN ANEB NÁVŠT ĚVA 
ANTHROPOSU – návšt ěva muzea zam ěřeného na život 
v prav ěku. Výstava nás vtáhne do historie vývoje 
člověka. Že jste nikdy nevid ěli mamuta? A ani nevíte, 
jakou má srst? Tak je tato výstava s komentovaným 
výkladem a haptickou prohlídkou ur čena práv ě Vám. 
Vydejte se s námi po stopách historie v Anthroposu 
v Brn ě. Vstupné 50 K č. Přihlášky do 2.4. 

9. dubna 
pond ělí 

 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ – STÁTNÍ SVÁTEK 

 
 
 
 
 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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10. dubna 
úterý 

13:00 – 17:30 „I ŽIVOT PO TM Ě JE BOHATÝ“ aneb 
„POD ROUŠKOU TMY“ – netradi ční povídání o život ě 
klavíristy, pedagoga, skladatele a sportovce v jedn é 
osob ě, který postupn ě přišel o zrak. Od roku 1989 žije 
v Brn ě, působí jako u čitel klavírního odd ělení na 
brněnské Konzervato ři. Beseda se koná v rámci 
projektu Slepotou život nekon čí. Více informací 
v samostatné pozvánce. P řihlášky do 4.4. 

12. dubna 
čtvrtek 

14:00 – 16:00 VELIKONO ČNÍ VÝSTAVA – víte jaké jsou 
velikono ční zvyky? Chcete se podívat, jak se plete 
pomlázka? Na výstav ě v Muzeu Vyškovska si 
prohlédneme tradi ční výstavu kraslic doprovázenou 
lidovými zvyky a tradicemi o Velikonocích. Výstava je 
současně propojená s prohlídkou patchworku, tedy 
výrobk ů vytvo řených sešíváním látek. Vstupné 20 K č. 
Přihlášky do 10.4. 

16. dubna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 AKUPUNKTURA/AKUPRESURA A O ČNÍ 
POTÍŽE – akupunktura a akupresura jsou metody 
čínské medicíny, které zapichováním jehli ček či 
mačkáním ur čitých bod ů v těle snaží o rovnováhu p ři 
proud ění pozitivní energie v našem organizmu. Jak 
pomocí t ěchto metod pozitivn ě ovliv ňovat o ční vadu 
nám popovídá pan MUDr. Libor N ěmec. Přednáška se 
koná v kancelá ři TyfloCentra Vyškov. P řihlášky do 12.4.  

17. dubna 
úterý 

13:30 – 16:00 NÁVŠTĚVA DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ VE 
VYŠKOVĚ – každý z nás alespo ň jednou vid ěl auto 
hasi čského sboru nebo slyšel zvuk sirén. Ale málokdo 
z nás sed ěl vedle velitele jednotky v aut ě, měl na hlav ě 
přilbu nebo si hapticky prohlédl hadici či jiné vybavení. 
Proto poj ďte s námi na besedu s hasi či města Vyškova. 
Přihlášky do 13.4. 
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23. dubna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ABRAKADABRA – NEJEN ZE SV ĚTA 
ČARODĚJNIC – někteří lidé říkají, že moderní 
čarodějnice již nelétají na košt ěti, ale na vysava čích. 
Zmátli jsme Vás? Jak to tedy je? V kancelá ři 
TyfloCentra Vyškov si p řipomeneme nejen pálení 
čarodějnic, ale i další tradice jara a ke všemu si 
vyrobíme malou „Saxanu“, která nám bude zdobit naše  
domovy. P říspěvek klienta 20 K č. Přihlášky do 18.4. 

24. dubna 
úterý ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů – STŘEDISKO UZAVŘENO 

30. dubna 
pond ělí 

STŘEDISKO UZAVŘENO 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY KV ĚTEN 2012 
 

¤ Návštěva rozhledny v Drnovicích 
¤ Tvorba kv ětin z krepového papíru 
¤ Návštěva Květné zahrady v Krom ěříži 
¤ Posezení u kávy a čaje 

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  


