
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – duben/kv ěten 2013 
1. dubna 
pond ělí 

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – STŘEDISKO UZAVŘENO 

2. dubna 
úterý 

6:15 – 18:00 TURISTICKÝ VÝLET NA NOVÝ HRÁDEK 
U LUKOVA  – Jarní po časí láká k procházkám a výlet ům. 
Vydejte se tedy s námi na jednodenní p ěší výlet 
Národním parkem Podyjí. B ěhem st ředně náročné, 
přibližn ě pětikilometrové trasy navštívíme hrádek 
Lukov. Ob čerstvení je zajišt ěno, vstupné hrazeno 
spřátelenou organizací. Více informací v samostatné 
pozvánce. P řihlášky do 27. 3. 

3. dubna 
středa 

9:00 – 11:00 TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH  – Máte 
chu ť posed ět v p říjemném prost ředí, popovídat si 
a zahrát si známé i mén ě známé stolní hry? Zveme Vás 
do TyfloCentra ve Vyškov ě, vedle klasických her, jako 
je Člověče, nezlob se nebo karty, jsme pro tuto 
příležitost z našeho brn ěnského st řediska zap ůjčili také 
Piškvorky, Logik a Tablut. P řihlášky do 2. 4. 

8. dubna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁRSKÝ KLUB  – Navštivte náš 
čtenářský klub, kde se pravideln ě scházíme, abychom 
se dozv ěděli novinky z místního tisku a za četli se do 
oblíbených knih. Možno p řinést vlastní knihy a noviny. 
Přihlášky do 8. 4. 

15. dubna 
pond ělí 

16:30 – 18:00 BEZ ZRAKU S JISTOTOU  –– aneb Beseda 
o odstra ňování bariér kolem nás. Osoby se zrakovým 
postižením mají mnohdy potíže s pohybem a orientací  
mimo domov. My si s panem Josefem Kone čným 
povíme, jak se pohybovat tak, abychom se 
s případnými bariérami vyrovnali a dokázali je 
překonat. Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 11. 4. 

23. dubna 
úterý 

13:00 – 15:00 JARNÍ PROCHÁZKA KOLEM RYBNÍKU 
KAČENEC – Pojďte se s námi do p řírody nadechnout 
svěžího jarního vzduchu. Sou částí cesty bude krátká 
jízda MHD, díky níž se p řiblížíme k místu procházky 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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(zpět pojedeme taktéž MHD). Délka p ěší trasy je 
přibližn ě 2 km. V p řípadě nepřízně počasí se uskute ční 
posezení u kávy a čaje v kancelá ři TyfloCentra. 
Přihlášky do 22. 4. 

30. dubna 
úterý 

14:00 – 16:00 KNIHY UŠIMA  –– Všechny milovníky, 
fanoušky i zájemce o mluvené slovo zveme do 
Knihovny Karla Dvo řáčka, kde se uskute ční setkání 
o audioknihách. Pracovnice knihovny paní Zde ňka 
Adlerová si pro nás p řipravila besedu o knihách, které 
se čtou samy. P řihlášky do 29. 4. 

 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY KV ĚTEN  
 

• NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY V BRN Ě 
• VÝLET NA STATEK HANKA V ROUSÍNOV Ě – ČECHYNI 
• BOWLING VE SQUASH CENTRU 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, 532 308 248 
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  

 


