
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 – červenec - srpen 2013  
2. července 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – I o prázdninách 
pokra čujeme v pravidelných setkáních našeho 
čtenářského klubu. Tentokrát se pono říme do řádků 
knihy Lilová hora, ve které autorka Jaroslava Říhová 
vypráví pov ěsti z Vyškovska. V p řípadě pěkného po časí 
akce prob ěhne v altánu na školní zahrad ě. Přihlášky do 
1. 7. 

5. července 
pátek 

STÁTNÍ SVÁTEK – STŘEDISKO UZAVŘENO 

8. – 19. 7. 
STŘEDISKO UZAVŘENO 

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ 

23. července 
úterý 

8:00 – 14:00 ZÁMECKÝ DEN VE SLAVKOV Ě U BRNA – 
Vydejte se s námi navštívit monumentální barokní 
zámek ve Slavkov ě u Brna, který je známý mimo jiné 
tím, že zde byl po bitv ě u Slavkova podepsán mír mezi 
Rakouskem a Francií. B ěhem komentované prohlídky, 
s výjime čnou p říležitostí dotýkat se n ěkterých 
exponát ů, si prohlédneme interiér zámku. Po té se 
projdeme po p řilehlém zámeckém parku, kde se 
nachází kašna s fontánou, zámecké bazény a barokní 
sochy. Vstupné pro ZTP a ZTP/P je 50 K č. Více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 22. 7. 

30. července 
úterý 

13:30 – 18:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA  
VE KŘTINÁCH – Přijměte naše pozvání na prohlídku 
mariánského poutního místa ve K řtinách. S k řtinským 
farářem panem Pe ňázem si prohlédneme celý areál – 
poutní kostel Jména Panny Marie, kapli sv. Anny 
a přilehlé ambity (kryté okružní chodby). Zájemci 
mohou nahlédnout také do kostnice v podzemí kostela . 
Vstup zdarma. Více informací v samostatné pozvánce.  
Přihlášky do 26. 7. 



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: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

 

6. srpna 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Druhý prázdninový 
čtenářský klub bude v ěnován novinkám a informacím 
z dění ve Vyškov ě a blízkém okolí. Možno p řinést 
vlastní noviny, časopisy, knihy. V p řípadě pěkného 
počasí akce prob ěhne v altánu na školní zahrad ě. 
Přihlášky do 5. 8.  

16. srpna 
pátek 

14:00 – 16:00 UMĚNÍ VS. HISTORIE – Máte raději 
umělecké ková řství nebo dáváte p řednost historii 
odívání prav ěkých lidí? Zveme Vás na výstavu 
s názvem Šaty d ělaj’ pra člov ěka v Muzeu Vyškovska 
a na výstavu um ěleckého ková řství z Helfštýna, která 
se nachází v kapli sv. Anny. Dle zájmu ú častník ů 
navštívíme jedno, p řípadně obě místa. Pro ob ě výstavy 
je zajišt ěn průvodce s výkladem a vstupné je vždy  
20 Kč pro ZTP a ZTP/P. Více informací v samostatné 
pozvánce. P řihlášky do 13. 8. 

19. srpna 
pond ělí 

9:00 – 11:00 STOLNÍ HRY  – Pokud se nechcete 
vystavovat slune čním paprsk ům a raději trávíte volný 
čas ve stínu, p řijďte za námi do st řediska. Zahrajeme si 
tradi ční stolní hry Člověče, nezlob se, pexeso, karty 
nebo šachy. V p řípadě pěkného po časí akce prob ěhne 
v altánu na školní zahrad ě. Přihlášky do 16. 8. 

27. srpna 
úterý 

8:45 – 16:00 VÝLET DO CHROPYNĚ – Na poslední 
prázdninový výlet pojedeme vlakem do Chropyn ě na 
Krom ěřížsku, kde podle Vašich p řání a v závislosti na 
počasí navštívíme vyh řívané koupališt ě, projdeme se 
po nau čné stezce nebo si prohlédneme místní zámek. 
Více informace v samostatné pozvánce. P řihlášky do 
23. 8. 

 

Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami vydáváme. 
Na začátku zá ří obdržíte nový program. 
 
Pracovnice TyfloCentra ve Vyškov ě Vám p řeje příjemné prožití 
letních prázdnin a dovolených a t ěšíme se na setkání s Vámi 

opět v září. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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Každou st ředu v dob ě od 13 do 16 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 16 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  

 


