
 

 

  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Plán akcí na červenec a srpen 2008  
 

ČERVENEC 
 

27. týden 
Út   1.7. 14:00 – 16:00  Simulovaná zvuková st řelba 
St   2.7. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
 
28. týden 
Út  8.7. cca.  

13:00 – 17:00 
SOUTĚŽ V SIMULOVANÉ ZVUKOVÉ 
STŘELBĚ 

 Zájemci o ú čast v sout ěži se musí p řihlásit do pátku 
dne 4.7. 2008!  
V sout ěžní místnosti budou v dob ě sout ěžení pouze 
3 osoby: sout ěžící, zapisující a kontrolor. Pro 
ostatní sout ěžící a návš těvníky bude p řipravena 
místnost pro ob čerstvení a posezení. Každý 
sout ěžící bude mít 5 cvi čných st řel (před každou 
částí sout ěže) a 30 sout ěžních (rozd ělených do 
dvou kol po 15 výst řelech). Zásahy se budou po čítat 
na celá čísla. V p řípadě shodnosti získan ých bod ů 
bude následovat rozst řel (5 st řel). 
Slabozrací či vidící zájemci o sout ěž se mohou 
zúčastnit také – s klapkami na o čích. Po čet 
účastník ů sout ěže omezen. 
Ceny zajišt ěny ;o) 

St  9.7. 13:00 – 17:00  Sociáln ě právní poradna 
Čt 10.7. 14:00 – 16:00  Posezení u kávy a čaje (možnost 

hraní spole čenských her, sudoku, 
lušt ění křížovek) 

29. týden až 33. týden 

od 14. července do 15. srpna bude st ředisko 
zavřeno z důvodu čerpání dovolené! 



 
SRPEN 

34. týden 
Út  19.8. Cyklus výlet ů: Poznáváme okolí Vyškova 

1. výlet – Ra čice - Pístovice 
Doprava do Pístovic autobusem. Procházka po 
pístovické rivié ře, okolo rybníka, s možností 
projíž ďky na lodi čkách. Ob čerstvení ve 
vyhlášeném kiosku, v případě zájmu procházka 
k autobusu do Lul če přes zdejší les (cca. 3 km).  
Nutné p řihlášení – na e- mail do 18.8., nebo 
telefonicky p římo v pond ělí 18.8. do 16:00.  

od st ředy 20.srpna až do pátku 22. srpna 
středisko zav řeno z důvodu čerpání dovolené  

 
 

35. týden 
Út   26.8. Cyklus výlet ů: Poznáváme okolí Vyškova 

2. výlet - Hamiltony 
Pěší turistický výlet z Vyškova do Hamilton ke kapli 
sv. Cyrila a Metod ěje a k prameni, ze kterého údajn ě 
sv. Cyril a Metod ěj křtili.  
Místo srazu: autobusová zastávka Hotel Dukla 
Nutné p řihlášení do 25.8.  

St   27.8. 13:00 – 17:00 Sociáln ě právní poradna 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01  Vyškov 
tel. 774 715 108 (Zdeňka Plšková)  
      774 715 098 (Lucie Berková) 
e-mail: vyskov@tyflocentrum-bm.cz 
web: tyflocentrum-bm.cz/vyskov  
konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 – 17 hod.  
 

 Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 
T: 541 240 421 | F: 541 240 419 | M: 774 715 100, 603 433 920 | E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 


