
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2012  

1. května 
úterý 

 
STÁTNÍ SVÁTEK - STŘEDISKO UZAVŘENO 

 

4. května 
pátek 

10:00 –15:00 VYCHÁZKA NA ROZHLEDNU CHOCHOLÍK 
– říká se, že ve zdravém t ěle, zdravý duch. Proto jsme 
pro Vás p řipravili výlet na rozhlednu v Drnovicích, která 
stojí na nejvyšším kopci Chocholík a je okrajovou 
součástí Drahanské vrchoviny. Poj ďte si s námi 
protáhnout t ělo a spo čítat, zda má rozhledna opravdu 
144 schod ů. V případě nepříznivého po časí bude 
vybrán náhradní termín. P řihlášky do 2.5. 

  
VE DNECH 7. a 8.5. STŘEDISKO UZAVŘENO 

 
  

VE DNECH 10. a 11.5. STŘEDISKO UZAVŘENO  
INTERNÍ ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

 
14. května 
pond ělí 

14:00 – 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE – motiva ční 
posezení u kávy a čaje v kancelá ři TyfloCentra. 
Zhodnocení prob ěhlých akcí a sepsání nápad ů na další 
aktivity. P řijďte nám sd ělit své nápady, fantazii se meze 
nekladou. P řihlášky do 9.5. 

15. května 
úterý 

9:00 – 15:00 SVĚDKOVÉ Z ÚSVITU ČASU, POZNEJTE 
SVĚT LIŠEJNÍKŮ A MECHOROSTŮ – Máte rádi p řírodu? 
Chcete poznat jednu z nejzajímav ějších sou částí 
přírody? V Moravském zemském muzeu v Brn ě na nás 
čeká výstava mech ů a lišejník ů, která nám zákonitosti 
tohoto sv ěta poodhalí. Sou částí výstavy bude haptická 
prohlídka n ěkterých exponát ů. Vstupné volné. 
Přihlášky do 9.5. 

 
PÁTEK 18. a SOBOTA 19. KV ĚTNA 

TMAVOMODRÝ FESTIVAL – více informací 
v samostatné pozvánce 



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 

 

 

VE DNECH 21.5. – 23.5. STŘEDISKO UZAVŘENO  
INTERNÍ ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

25. května 
pátek 

13:00 – 16:00 KOULELO SE KOULELO ANEB TURNAJ  
V BOWLINGU – Zveme Vás na sportovní zápolení, p ři 
kterém zjistíme, jak jsme na tom s p řesností a vyzveme 
na souboj zdatné protivníky v podob ě deseti d řevěných 
kuželek. Zaru čujeme spoustu zábavy a pro nejlepší 
hráče i diplom. Vstupné je 100 K č, částka bude 
rozpo čítána podle po čtu hrá čů. Přihlášky do 18.5. 

28. května 
pond ělí 

13:00 – 16:00 TVORBA KREPÁKOVÝCH KV ĚTIN – jaro 
je již tady, na zahrádkách kvetou n ěkteré kv ětiny,            
i stromy za čínají ohlašovat p říchod teplých dn ů. 
V prostorách TyfloCentra si vyrobíme krepákové 
květiny, které nep řestanou kvést ani v zim ě. Příspěvek 
klienta 20 K č. Přihlášky do 24.5. 

29. května 
úterý 

8:30 – 16:00 KVĚTNÁ ZAHRADA S KOMENTOVANOU 
PROHLÍDKOU SOCH – Navštivte s námi jednu 
z nejkrásn ějších zámeckých zahrad na Morav ě. 
Prohlídka bude dopln ěna o zajímavý výklad z historie    
i sou časnosti této památky. N ěkteré exponáty si 
prohlédneme i hapticky. Vstupné 60 korun. P řihlášky 
do 24.5. 

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN 2012 
 

¤ Katedrála sv. Petra  a Pavla Brno 
¤ Opékání špeká čků 
¤ Tvorba motýl ů z papíru 
¤ Čtenářský klub 
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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  


