
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – říjen 2012 

2. října 
úterý 

13:30 – 15:30 PROCHÁZKA PODZIMNÍM VYŠKOVEM - 
Teplé m ěsíce roku skon čily a nadešel podzim. O tom, 
že i podzim má své kouzlo, se p řesvědčíme při 
procházce uli čkami Vyškova a zámeckým parkem. Naše 
setkání zakon číme posezením v kavárn ě. Přihlášky do 
1.10. 

6. října 
sobota 

TYFLOBRNO – SOUTĚŽ V PROSTOROVÉ ORIENTACI A 
SAMOSTATNÉM POHYBU NEVIDOMÝCH – pro 
přihlášené  

9. října 
úterý 

8:30 – 15:00 VÝSTAVA STAVEBNICE MERKUR  – Zveme 
Vás na návšt ěvu Muzea v Bu čovicích, kde se koná 
výstava zam ěřená na stavebnici Merkur. O historii 
a současnosti této české stavebnice nám povypráví 
pracovnice muzea p ři komentované prohlídce. Díky 
možnosti dotýkat se n ěkterých exponát ů si z výstavy 
odneseme i haptický zážitek. Také m ůžeme vyzkoušet, 
jak se stavebnice skládá, pop řípadě oživit vzpomínky 
na chvilky strávené s „Merkurem“. Plné vstupné 20 K č,  
pro ZTP, ZTP/P a pr ůvodce 10 K č. Přihlášky do 4.10. 

15. října 
pond ělí 

14:00 – 15:30 BESEDA O ČAJI  – Přijďte si do 
TyfloCentra poslechnout povídání o tomto lahodném 
nápoji, který všichni dob ře známe. Dozvíme se n ěco 
o původu čaje, jak se správn ě připravuje, jaké existují 
druhy čaje a v čem se od sebe liší. Zapojíme i naše 
čichové a chu ťové bu ňky, protože sou částí besedy 
bude také ochutnávka r ůzných druh ů čajů. Vzhledem 
k možnosti ochutnávky je p říspěvek 10 K č. Přihlášky do 
11.10. 

22. října 
pond ělí 

8:30 – 10:30 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě – V solné 
jeskyni se nachází kamenné soli a soli z Mrtvého mo ře 
a jedna návšt ěva podle odborník ů nahradí 2 – 3 denní 
pobyt u mo ře. Solná jeskyn ě prospívá našemu zdraví, 
má podp ůrné ú činky p ři léčně nemocí, jako je nap říklad 
astma, onemocn ění dýchacích cest, kožní, srde ční 
onemocn ění a snížená imunita.  



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 

 

Chcete-li navštívit toto jedine čné prost ředí, které má 
také pozitivní vliv na psychiku a celkovou kondici,  
vydejte se s námi. Vstupné pro ZTP, ZTP/P je 110 K č. 
Přihlášky do 18.10. 

 
 

 
 

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. Zuzana Šrámková, 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  


