
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2012  

5. listopadu 
pond ělí 

13:00 – 15:00 SEZNAMOVACÍ POSEZENÍ V KAVÁRN Ě 
VE VYŠKOVĚ – Setkání klient ů s novou pracovnicí 
vyškovského TyfloCentra. P řijďte se seznámit, 
popovídat si a pod ělit se o své nápady a nám ěty na 
další spole čné aktivity. P řihlášky do 31. 10. 

6. listopadu 
úterý 

9:00 – 16:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  – Odbor 
sociálních v ěcí a zdravotnictví M ěstského ú řadu ve 
Vyškov ě ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvo řáčka již 
tradi čně pořádá prezentaci organizací poskytujících 
sociální služby, mezi nimiž nebude chyb ět ani 
vyškovské TyfloCentrum. Zveme Vás do sálu Knihovny 
Karla Dvo řáčka, kde se akce koná a kde se m ůžete 
seznámit s činností TyfloCentra ve Vyškov ě a zjistit, 
jaké existují pom ůcky pro osoby se zrakovým 
postižením. 

8. listopadu 
čtvrtek 

8:00 – 15:00 CHRLICKÝ SLAVÍK 2012  - Ústav sociální 
péče pro zrakov ě postižené v Brn ě - Chrlicích po řádá 
IX. ročník pěvecké sout ěže Chrlický slavík. Pokud je 
Vám hudba blízká, m ůžete si p řijet poslechnout 
pěvecké výkony sout ěžících, pop řípadě se stát jedním 
z nich. Více informací najdete v p řiložené pozvánce 
a na tel. čísle 545 558 131. 

12. listopadu 
pond ělí 

13:00 – 15:00 PROCHÁZKA KOLEM RYBNÍKU 
KAČENEC – Navštivte s námi tuto nov ě zbudovanou 
zónu oddychu na okraji m ěsta Vyškova. Sou částí cesty 
bude krátká jízda MHD, díky níž se p řiblížíme k místu 
procházky (zp ět pojedeme taktéž MHD). Délka p ěší 
trasy je p řibližn ě 3 km. V p řípadě nepřízně počasí se 
uskute ční posezení u kávy a čaje v kancelá ři 
TyfloCentra. P řihlášky do 9.11. 

13. listopadu 
úterý 

8:30 – 15:00 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO 
MUZEA V BRNĚ – K příležitosti 20. výro čí založení 
Dětského muzea se nám nabízí jedine čná možnost 
navštívit výstavu s názvem Kaleidoskop interaktivní ch 
výstav pro d ěti i dosp ělé. Struktura výstavy je 
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tematicky velice pestrá, krom ě ukázek preparát ů 
rozmanitých druh ů zvířat si budeme moci vyzkoušet 
různé druhy tkaní, mletí obilí, ražbu mincí, oblékání  
dobového od ěvu, zkoušení zbroje a jiné. Výstava tedy 
skýtá vskutku bohaté haptické zážitky. Více informa cí 
v samostatné pozvánce. Vstupné pro ZTP, ZTP/P  
a průvodce zdarma. P řihlášky do 9.11. 

19. listopadu 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ŽIVOT A STUDIUM VE ŠPAN ĚLSKU – 
V rámci besed na téma „Co všechno dokážu“ nám 
nevidomá studentka Pavlína Kone čná přijde povypráv ět 
o tom, jak se žije v této jihoevropské zemi. Pod ělí se 
s námi o své zážitky z každodenního života a p řiblíží 
nám, jaké to je, p řijet do neznámého prost ředí, kde se 
mluví cizím jazykem a člověk musí spoléhat v ětšinou 
jen sám na sebe. P řihlášky do 15.11. 

26. listopadu 
pond ělí 

9:00 – 17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Navštívili jste 
někdy vyškovské TyfloCentrum? Máte p ředstavu, s čím 
vším Vám naše organizace m ůže pomoci? Víte, které 
služby Vám m ůžeme poskytnout zcela zdarma? Znáte 
kompenza ční pom ůcky, které Vám mohou usnadnit 
život? Tyto a mnohé další informace Vám rádi sd ělíme 
při Dni otev řených dve ří TyfloCentra ve Vyškov ě, kde si 
mimo jiné budete moci n ěkteré kompenza ční pom ůcky 
sami vyzkoušet. Jste srde čně zváni! 

27. listopadu 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S MUDR. LIBOREM N ĚMCEM –
V rámci cyklu Co prospívá o čím se op ět setkáme na 
besed ě, tentokrát na téma Nej častější nepravdivé mýty 
a ostatní nepravdivá tvrzení v o ční problematice. 
Přihlášky do 23. 11.  
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JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PROSINEC   
 

 

• Návštěva výstavy betlém ů v Brn ě – prohlídka v Baron Trenck 
Gallery zakon čená procházkou po centru m ěsta 

• Bowling 
• Vánoční dílna – výroba váno čních ozdob a dekorací 
• Procházka adventním Vyškovem spojená s návšt ěvou váno ční 

výstavy v Muzeu Vyškovska 
• Předváno ční posezení v kancelá ři TyfloCentra 

 

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 
e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz 
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@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


