
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendář akcí a služeb – květen/červen 2013 
1. května 
středa STÁTNÍ SVÁTEK – STŘEDISKO UZAVŘENO 

6. května 
pondělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Stejně jako každý 
měsíc, i v květnu se koná setkání v rámci Čtenářského 
klubu. Pracovnice si pro Vás připraví aktuální místní 
tisk a knihy různých žánrů. Vítáme také vlastní knihy 
a periodika. Přihlášky do 6. 5. 

8. května 
středa STÁTNÍ SVÁTEK – STŘEDISKO UZAVŘENO 

10. května 
pátek 

14:00 – 16:00 BOWLING S POSEZENÍM – Sportovně 
naladění zájemci, pojďte se s námi pobavit u srážení 
kuželek ve Squash centru ve Vyškově. Cena 
bowlingové dráhy 180 Kč/hod. bude rozpočítána podle 
počtu účastníků. Bližší informace naleznete 
v samostatné pozvánce. Přihlášky do 7. 5. 

13. května 
pondělí 

16:00 – 18:00 SVĚT ORIENTÁLNÍCH TANCŮ – Lákají 
Vás orientální tance? Zajímá Vás, jaké existují druhy 
a styly orientálních tanců? Víte, že tyto tance mají 
zdravotní účinky? Na Vaše přání pro nás paní Libuše 
Rumpelová alias orientální tanečnice Alicea uspořádá 
besedu o orientálním tanci. Výklad bude prokládán 
ukázkami hudebních nástrojů z Orientu, poslechovými 
ukázkami a těšit se můžete také na taneční vystoupení. 
Neváhejte a přijďte se podívat, jak kdysi tančila 
Šeherezáda! Přihlášky do 10. 5. 

14. května 
úterý 

13:00 – 17:00 ZA ZVÍŘATY NA STATEK aneb Prohlídka 
Statku Hanka spojená s jízdou na koni – Zveme Vás na 
výlet na Statek Hanka v Rousínově-Čechyni. Kromě 
prohlídky areálu a zvířat si také zajezdíme na koni. Více 
informací najdete v samostatné pozvánce. Přihlášky do 
10. 5. 

21. května 
úterý 

8:00 – 14:00 VÝLET DO BOTANICKÉ ZAHRADY 
A ARBORETA – Vydejte se s námi obdivovat krásu jarní 
přírody do botanické zahrady a arboreta Mendelovy 
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univerzity v Brně. Během komentované prohlídky se 
projdeme areálem a navštívíme skleník. Více informací 
v samostatné pozvánce. Přihlášky do 17. 5. 

28. května 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S MUDR. LIBOREM NĚMCEM – 
Do našeho střediska zavítá oční lékař MUDr. Libor 
Němec, aby nám přiblížil další téma z oční 
problematiky. Tentokrát se zaměříme na význam 
prevence při očních obtížích na besedě s názvem 
„Prevence především – proč?“ Přihlášky do 27. 5. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN  

 POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE KAVÁRNY k příležitosti příchodu 
nejteplejšího ročního období a letních prázdnin 

 21. 6. VÍDEŇSKÝ SCHÖNBRUNN – Celodenní výlet na oblíbené 
místo císařovny Sissy. Bližší informace v samostatné pozvánce. 

 25. 6. PLAVBA PARNÍKEM PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ – 
Tradiční setkání klientů, pracovníků a dalších osob spjatých 
s TyfloCentrem Brno, o.p.s.  

 

Každou středu v době od 13 do 17 hodin můžete navštívit naši 
sociálně právní poradnu! 

 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle požadavků klientů, 
nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 
Kdykoli nás však můžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 

Bližší informace a přihlášky: 
Mgr. Zuzana Šrámková, sociální pracovník 
tel. 774 715 108, 532 308 248 
e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz 
 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
Konzultační a poradenský den: středa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov 


