
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad / prosinec 2008 
 

4. listopad 
úterý 

14:00 – 16:00  Simulovaná zvuková st řelba 

11. listopad 
úterý 

14:00 – 16:00  Posezení u kávy a čaje (s možností 
spole čenských her, sudoku, lušt ění křížovek). 

18. listopad  
úterý 

10:00 – 16:00  Den otev řených dve ří (možnost 
vyzkoušení kompenza čních pom ůcek a her pro 
nevidomé a slabozraké). 

21. listopad 
pátek 

Prohlídka vily Tugendhat v Brn ě (prohlídka za číná 
v 10:00, po čet míst omezen, p řihlášení nutné do 18.11. ). 
Vila Tugendhat, postavená ve funkcionalistickém sty lu, 
je zapsána na listin ě světového d ědictví UNESCO a 
bezesporu pat ří k nejkrásn ějším stavebním památkám 
v republice. Po exkurzi bude následovat posezení 
v kavárn ě Práh, která pomáhá duševn ě nemocným 
lidem se za členěním zp ět do spole čnosti.     

25. listopad 
úterý 

14:00 – 16:00  Adventní výtvarná dílna : výroba 
vánočních ozdob do bytu z p řírodních materiál ů. 

28. listopad 
pátek 

Výstava orchidejí a citrus ů v Brn ě v ÚSP Kociánka 
(nutné p řihlášení do 26.11. ) 

  
2. prosinec 

úterý  
14:00 – 16:00  Pečení váno čního cukroví  (předpokládá 
se finan ční příspěvek na nákup ingrediencí cca. 40 K č, 
nutné p řihlášení do 28.11. ). 

9. prosinec 
úterý  

12:30 – 17:00  Váno ční sout ěž v simulované zvukové 
střelbě (počet sout ěžících omezen, nutné p řihlášení do 
3.12., sout ěž bude rozd ělena do dvou kol. V každém 
kole st řílí sout ěžící 3 nást řelné a 10 sout ěžních 
výst řelů).  

16. prosinec 
úterý  

14:00 – 16:00  Váno ční posezení v TyfloCentru : zpívání 
vánočních koled, ochutnání váno čního cukroví, 
povídání o tradicích Vánoc apod. 

Každou všední st ředu můžete navštívit od 13 do 17 hod.  
sociáln ě právní poradnu. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů. 



Ve váno čním období, tedy ve dnech od 22.12.2008 až do 4.1.2 009 bude 
TyfloCentrum uzav řeno. 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
Mgr. Zdeňka Plšková, sociální pracovník, 774 715 108 
Lucie Berková, asistentka 774 715 098 (jen úterý a čtvrtek) 
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@tyflocentrum-bm.cz 
web: tyflocentrum-bm.cz/vyskov  

 
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 | E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 
 
 

 


