
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2013  

4. března 
pond ělí 

14:00 – 16:00 VYCHÁZKA DO SMETANOVÝCH SAD Ů – 
Vydejte se s námi vyhlížet jaro do Smetanových sad ů. 
Projdeme se parkem a prohlédneme si „Oranžové 
hřiště“, které je otev řeno od listopadu minulého roku 
mezi zimním stadionem a m ůstkem vedoucím k h řišti 
na Pazdern ě v Dědicích. Podle zájmu ú častník ů také 
zavítáme do nedaleké kavárny. P řihlášky do 3.3. 

5. března 
úterý 

14:00 – 16:00 OKO – OKNO DO DUŠE I ZDRAVÍ  – Zveme 
Vás na další setkání s o čním léka řem MUDr. Liborem 
Němcem. Popovídáme si o tom, zda a jak lze 
prost řednictvím oka nahlížet do duše a zdraví člověka. 
Přihlášky do 4.3. 

11. března 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – V kancelá ři 
TyfloCentra si p řečteme a prodiskutujeme, o čem se 
píše v místním tisku, a na výb ěr bude také z r ůzných 
knižních žánr ů. Přihlášky do 11.3. 

18. března 
pond ělí 

14:00 – 16:00 VELIKONO ČNÍ HRÁTKY V TYFLOCENTRU 
VYŠKOV – Přijďte k nám pobavit se a popovídat si 
o blížících se svátcích jara. Posezení bude zpest řeno 
rébusy a hádankami, týkajícími se Velikonoc, které 
prov ěří Vaše vědomosti, bystrou mysl a pam ěť. 
Přihlášky do 15.3. 

22. března 
pátek 

9:00 – 11:00 VÝTVARNÁ DÍLNA NA TÉMA VELIKONOCE  
– Popus ťte uzdu svému „tvo řivému já“ a zapojte se do 
naší výtvarné dílny. Nabarvíme si vají čka, vytvo říme 
ozdobné zápichy do kv ětiná čů a vysázíme osení. 
Příspěvek 20 K č. Bližší informace v pozvánce. P řihlášky 
do 20.3. 

26. března 
úterý 

14:00 – 15:30 NÁVŠTĚVA VELIKONOČNÍ VÝSTAVY 
V MUZEU VYŠKOVSKA  – Zveme Vás na návšt ěvu 
Muzea Vyškovska, kde je p řipravena netradi ční 
velikono ční výstava. Krom ě informací o velikono čních 
svátcích a zvycích se budete moci seznámit s dílem 
sklá řky Alice Dostálové z B řeziny u Tišnova.  



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: 515 919 770 | M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

Paní Dostálová tvo ří sklen ěné figurky, které nám 
představí muzejní pedagožka Mgr. Horáková. Díky 
haptických ukázkám a „korálkovému mo ři“ pocítíme 
dotek skla na vlastní k ůži. Vstupné pro ZTP, ZTP/P 
a průvodce je 15 K č. Bližší informace v samostatné 
pozvánce. P řihlášky do 25.3. 

 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY DUBEN   
 

• BESEDA O ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR  s Josefem Kone čným, 
odborníkem, který má v této oblasti bohaté profesní  i osobní 
zkušenosti. 

• JARNÍ PROCHÁZKA KOLEM RYBNÍKU KA ČENEC 
• TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH  v kancelá ři TyfloCentra ve 

Vyškov ě. 
 

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  


