
 

 

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 2014 
1. dubna 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Chcete se dozv ědět, 
co se d ěje na Vyškovsku? Jaké jsou novinky z oblasti 
kultury, rozvoje m ěsta apod.? Navštivte náš čtenářský 
klub, kde se čtením místního tisku pravideln ě 
informujeme o událostech z našeho regionu. Možno 
přinést vlastní noviny. P řihlášky do 31. 3.  

7. dubna 
pond ělí 

10:00 – 16:30 Z RUPRECHTOVA DO RYCHTÁ ŘOVA – 
Zveme Vás na turistický výlet spojený s návšt ěvou 
větrného mlýna. Nejprve si prohlédneme mlýn z roku 
1873, vyslechneme výklad pr ůvodkyn ě a poté se 
vydáme lesnatým terénem na trasu dlouhou cca 7 km 
do Rychtá řova. Neváhejte a p řijďte si protáhnout t ělo 
a načerpat sílu z p řírody, která se práv ě probouzí. Více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 2. 4. 

9. dubna 
středa 

10:00 – 12:00 VELIKONO ČNÍ TVOŘENÍ – Společně si 
nazdobíme vají čka různým materiálem a poté vyrobíme 
velikono ční hlavi čku s vlásky, které by nám  
do velikonoc m ěly vyr ůst! Každý m ůže popustit uzdu 
své fantazii a zdobit dle vlastního uvážení. Více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 3. 4. 

15. dubna 
úterý 

12:35 – 16:00 NÁVŠTĚVA LETECKÉHO MUZEA  – Na 
Vaše přání opět připravujeme komentovanou prohlídku 
Muzea letecké a pozemní techniky. Na vyškovském 
letišti si budeme moci prohlédnout a osahat r ůzné 
letecké stroje z vále čných a povále čných let. Vstupné 
pro ZTP a ZTP/P je zdarma. Více informací 
v samostatné pozvánce. P řihlášky do 10. 4. 

22. dubna 
úterý 

14:00 – 16:00 HERNÍ ODPOLEDNE  – Chcete se na chvíli 
vrátit do d ětských let? P řijďte k nám a zahrajeme si 
Člověče, nezlob se, karetní hry, pexeso a pro ty, co si 
rádi lámou hlavu, máme i šachy. P řihlášky do 17. 4. 

29. dubna 
úterý  

14:00 – 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE – Přijměte 
naše pozvání na druhé letošní motiva ční a hodnotící 



 

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 

 

setkání, kde zhodnotíme uskute čněné akce 
a popovídáme si o plánovaných aktivitách. Zárove ň 
využijeme tuto p říležitost k rozlou čení se sou časnou 
sociální pracovnicí. Za p ěkného po časí se akce 
uskute ční v altánu na zahrad ě školy. P řihlášky do 28. 4. 

 
Upozor ňujeme, že ve dnech 4., 11., 18. a 25. dubna (pátky)  
bude st ředisko uzav řeno. 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY KV ĚTEN 

• 20. 5. VÝLET DO MUZEA TVARŮŽKŮ V LOŠTICÍCH A NÁVŠTĚVA 
HRADU BOUZOV – celodenní výlet vlastním autobusem  

• BOWLING 
 

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 
Renata Hejkerlíková, pracovnice v sociálních službá ch 
Tel. 532 308 248 
e-mail: hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz  
 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


