
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – zá ří/říjen 2012 

10. září 
pond ělí 

 
STŘEDISKO UZAVŘENO 

 

11. září 
úterý 

10:00 – 13:30 KONCERT CHLAPECKÉ VOKÁLNÍ 
SKUPINY FAVOZA  – Říká se, že hudba lé čí. I když si 
tuto teorii nem ůžeme dokázat, je patrné, že veselá 
písni čka a melodie v člověku zanechávají blažený pocit. 
Pojďte se s námi zaposlouchat do koncertu, který se 
koná v rámci mezinárodního festivalu d ětských 
pěveckých sbor ů ZpívejFest. Ten je ve Vyškov ě 
pořádán již od roku 2005. Repertoár skupiny je 
rozmanitý. Zahrnuje nejen klasickou a lidovou hudbu  
z národního a sv ětového d ědictví, ale i písn ě populární. 
Přihlášky do 7.9. 

17. září 
pond ělí 

8:30 – 15:00 PROHLÍDKA MUZEA ROMSKÉ KULTURY 
V BRNĚ – Expozicí nás provede Mgr. Julie Svato ňová, 
která nám povypráví o tradi čních romských řemeslech, 
hudb ě a zvycích. N ěkteré exponáty si budeme moci       
i hapticky prohlédnout. Vstupné pro držitele pr ůkazu 
ZTP a ZTP/P je 30 Kč. Přihlášky do 12.9. 

18. září 
úterý 

14:00 – 16:00 HAJNÝ JE LESA PÁN ANEB BESEDA 
O LESNÍCH ZVÍŘATECH – Víte, že se srn čí zvěř během 
roku p řebarvuje? Víte, které zví ře se obvykle ozývá 
chraptivým „kšréé“? Která zví řata se loví celoro čně a 
která v lovném období? Zajímáte se o myslivost a ži vot 
lesních zví řat? Pak je tato beseda s myslivcem sdružení 
Branišovice ur čená práv ě Vám. Součástí besedy bude   
i haptická prohlídka vycpaných lesních zví řat. Přihlášky 
do 14.9. 

24. září 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB U ČENÍ 
ZA ŠKOLOU  – Závěrečné setkání nad oblíbenou knihou 
Johna D. Craiga – Nebezpe čí je mým živlem. Seznámení 
se s dalším pr ůběhem Čtenářského klubu. P řihlášky 
do 21.9. 



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: 515 919 672 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

25. září 
úterý 

14:00 – 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE – Motiva ční 
posezení u kávy a čaje v kancelá ři TyfloCentra. Dovolte 
přijmout pozvání na rozlu čkovou akci se sou časnou 
sociální pracovnicí. Spole čně zhodnotíme naši 
spolupráci, prob ěhlé aktivity a sd ělíme si i zážitky 
z letních m ěsíců. Přihlášky do 21.9. 

 

V pátek 7., 14. a 21.9. bude st ředisko uzav řeno. 
 

 
 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ŘÍJEN  
 

• sobota 6.10. TYFLOBRNO – SOUT ĚŽ V PROSTOROVÉ 
ORIENTACI A SAMOSTATNÉM POHYBU NEVIDOMÝCH.  Bližší 
informace v samostatné pozvánce. 

 

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 Dvo řáková, 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  


