
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – červenec a srpen 2012  

2. července 
pond ělí 

10:00 – 16:00 OBŘI VERSUS ZVÍŘENA – Máte rádi 
zvířata? Víte, že vyškovské zoo chová 456 zví řat ve 133 
druzích nebo plemenech? Poj ďte se s námi podívat na 
domácí a hospodá řská zví řata z různých kout ů světa. 
Navštívíme i Dinopark, který nám umožní se p řenést o 
několik milion ů let zpět do historie a setkat se tak 
s prav ěkými dinosaury a jinými roztodivnými 
stvo řeními. Vstupné je pro 160 K č, držitelé ZTP a ZTP/P 
je 70 Kč. Přihlášky do 29.6. 

3. července 
úterý 

13:00 – 16:00 LOĎKA PŘÁNÍ – každý z nás má jist ě 
nějaké tajné p řání a cht ěl by, aby se mu vyplnilo. 
Ovšem ne všechna p řání svěříme svým blízkým a 
kamarád ům, proto si spole čně v kancelá ři TyfloCentra 
vyrobíme „Lo ďky p řání“ ze d řeva a dalších materiál ů, 
na které naše vzkazy p řipevníme. P řihlášky do 29.6. 

  
VE DNECH 5. a 6.7. STŘEDISKO UZAVŘENO – STÁTNÍ 

SVÁTKY 
 

10. července 
úterý 

8:45 – 15:30 PO STOPÁCH JÁRY CIMRMANA – výstava 
je věnovaná 45. výro čí založení Divadla Járy Cimrmana. 
Představuje život a dílo tohoto génia a jeho tv ůrců. 
Můžeme se těšit na hospodu Na mýtince, filmové 
projekce, plakáty, kostýmy, divadelní scény a mnoho  
dalšího. Chyb ět nebude samostatná expozice v ěnovaná 
Ladislavovi Smoljakovi. Komentovaná prohlídka se 
bude konat v KC Semilasso v Brn ě. Vstupné 99 K č. 
Přihlášky do 3.7. 

  
VE DNECH 16. – 27.7. STŘEDISKO UZAVŘENO  

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 
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30. července 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB U ČENÍ ZA 
ŠKOLOU – třetí setkání nad oblíbenou knihou. Letní 
dny si obohatíme poslechem čtení z našich oblíbených 
knih. Spole čně také sepíšeme nápady knih a témat na 
další období. P řihlášky do 12.7. 

31. července 
úterý 

13:00 – 16:00 TAJNÁ VYCHÁZKA – staré p řísloví říká: 
„Sportem ku zdraví“. Proto i my protáhneme své t ělo na 
procházce po Vyškov ě, kdy p ůjdeme poušt ět po řece 
„Lo ďky p řání“. Že ji nemáte? Nevadí, i pro Vás bude 
připraven malý parní ček, který Váš vzkaz poveze po 
proudu. P řihlášky do 30.7. 

6. srpna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 STOLNÍ HRY  – i dosp ělí lidé si ob čas rádi 
odpo činou od všedních starostí a vrátí se do d ětských 
let se známými stolními hrami jako jsou Karty, Člověče, 
nezlob se, Šachy, Pexeso a jiné. Pat říte mezi n ě? Máte 
doma n ěkterou jinou zajímavou hru a chcete nám ji 
představit? Pokud ano, je toto odpoledne práv ě pro 
Vás. Přihlášky do 1.8. 

7. srpna 
úterý 

9:30 – 17:00 OLOMOUC V KOSTCE – komentovaná 
prohlídka po nejvýznamn ějších památkách 
olomouckého Horního nám ěstí - nap říklad Petráš ův 
palác, Caesarova kašna, Sloup Nejsv ětější Trojice a 
další. N ěkteré památky jsou i ve zmenšené podob ě 
upravené pro haptickou prohlídku osob se zrakovým 
postižením. Vstupné 50 K č. Přihlášky do 1.8. 

13. srpna 
pond ělí 

13:00 – 16:00 ORIGAMI ANEB SKLÁDÁNÍ Z PAPÍRU  – 
Origami je staré um ění skládání papíru . Předpokládá 
se, že vzniklo p řibližn ě v 9. století, i když zprvu m ělo 
své místo p ři náboženských ob řadech a výzdob ě 
šintoistických svatyní. Je považováno za japonské 
umění, ale v sou časnosti ho znají po celém sv ětě. 
Chcete prov ěřit Vaši zru čnost, p řesnost a trp ělivost? 
Pak přijďte a poskládejte si svoji postavi čku. Přihlášky 
do 8.8. 
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14. srpna 
úterý 

8:00 – 15:30 VÝSTAVA MALÍ ŘE KRISTIÁNA KODETA a  
DUCH SKOTSKÉ WHISKY – Přijměte pozvání na dv ě 
výstavy, které se uskute ční na zámku ve Slavkov ě u 
Brna. Výstava Malí ře Kristiána Kodeta  je nazvána 
jednoduše „Obrazy a grafika“. Malí ř tak p ředstavuje 
největší tvorbu pro rok 2012, a tedy jeho ojedin ělý 
přehled nápadité a originální tvorby. Tvorba Kristián a 
Kodeta je charakteristická p ředevším tématy žen, o čí a 
milenc ů. Jeho díla jsou vystavena i v zahrani čních 
galeriích v Bruselu, Pa říži, Vídni či New Yorku. 

Duch skotské whisky  je výstava zam ěřená na 
světoznámý druh whisky, který je destilován výhradn ě 
a jen ve Skotsku. Vyváží se do celého sv ěta a je 
odborníky uznávaná jako jedna z nejlepších druh ů. O 
tom, z čeho je, kde a za jakých postup ů a pravidel se 
vyrábí, kolik stojí, nám popovídá Mgr. Miroslav Mer ta. 
Klienti si mohou hapticky prohlédnout jednotlivé la hve, 
odvážn ější pak i ochutnat. P řihlášky do 1.8. 

20. srpna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB U ČENÍ ZA 
ŠKOLOU – Smějete se rádi nad knihou? Máte rádi 
šust ění stránek a v ůni knih? Zú častněte se 
závěrečného letního setkání nad oblíbenou knihou, 
které se koná v kancelá ři TyfloCentra. P řihlášky do 
15.8. 

21. srpna 
úterý 

14:00 – 16:00 VYCHÁZKA KOLEM HANÉ  – Rádi se 
procházíte v p řírodě za šumění řeky? P řijm ěte tedy 
pozvání na vycházku kolem řeky Hané, kdy se dozvíte 
například jak je řeka dlouhá nebo kde pramení. 
Popovídáme si i historii m ěsta Vyškova. Vycházka bude 
zakončena posezením v kavárn ě. Přihlášky do 15.8. 

  
VE DNECH 27. – 31.8. STŘEDISKO UZAVŘENO  

ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 
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Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami 
vydáváme. Na za čátku zá ří obdržíte nový program. 

 

Pracovníci TyfloCentra ve Vyškov ě Vám přejí příjemné prožití 

letních prázdnin a dovolených a t ěšíme se na setkání s Vámi  

opět v září! 

 

Součástí programu zasíláme informa ční letáček k sKartám, které se 
budou postupn ě zavádět od 1.7.2012. 

V případě dotazů se na nás neváhejte KDYKOLI obrátit.  

 

 

 

Každou st ředu v dob ě od 13 do 16 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 
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 16 hod. 
e-mail: vyskov@tyflocentrumbrno.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


