
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – leden / únor 2009 
 

6. leden 
úterý 

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

13. leden 
úterý 

14:00 – 16:00 Simulovaná zvuková st řelba 

16. leden 
pátek 

Exkurze: Modely sv ětových staveb (Brno) 
Prohlídka model ů vytvo řených studenty Fakulty 
stavební VUT dopln ěná komentá řem doc. Josefa. 
Přihlášení do pond ělí 12. ledna.  

20. leden 
úterý  

14:30 – 16:00 Exkurze do výrobny sví ček ve Vyškov ě. 
Přihlášení do st ředy 14. ledna.  

21. leden 
středa 

13:00 – 15:00  Kurz seberozvoje s psychologem PhDr. 
Zbyňkem Galvasem. P řihlášení do st ředy 14. ledna.  

27. leden 
úterý 

14:00 – 16:00 Výtvarná dílna – výroba sví ček z včelího 
vosku. S sebou: fén 

  

2. únor 
pond ělí 

14:00 – 16:00  Jak se žije v Petrohradu. 
Beseda s Mgr. Janou Puchegger Chadalíkovou. „P řijela 
jsem do Leningradu a odjela z Petrohradu“. Nutné 
přihlášení do st ředy 28. ledna.  

3. únor 
úterý  

15:00 – 16:00  Cvi čení v TyfloCentru – nenáro čné cviky 
na protažení a procvi čení různých svalových skupin. 
S sebou: volné oble čení vhodné ke cvi čení. 

10. únor 
úterý  

Exkurze do pivovaru Starobrno 
Prohlídka s pr ůvodcem spojená s ochutnávkou. Cena 
exkurze bude up řesněna (asi 100 K č/osoba). P řihlášení 
do pátku 30. ledna.  

17. únor 
úterý 

15:00 – 17:00 Spole čné posezení v restauraci „Selský 
dvůr“ P řihlášení do st ředy 11. února.  

20. únor 
pátek 

Bruslení v Brn ě – v dopoledních hodinách  
Možnost zabruslit si s Janou H říbovou, členkou 



Skating Club Brno, na otev řeném kluzišti na Nových 
Sadech. Cena za pronájem (500 K č) se rozpo čítá mezi 
brusla ře. Nutné vlastní brusle. P řihlášení do pátku 13. 
února.  

24. únor 
úterý 

14:00 – 16:00 Simulovaná zvuková st řelba 

 

25. únor 
středa 

8:30 – 10:00 Relaxa ční dopoledne v solné jeskyni. 
Načerpejte energii a posilte sv ůj imunitní systém 
v p říjemném prost ředí jeskyn ě. Cena pro držitele 
průkazky ZTP a ZTP/P: 110 K č (45 minut). 
Přihlášení do st ředy 18. února.  

Návštěva hudební scény m ěstského divadla v Brn ě: 

Rezervace vstupenek pro únorová p ředstavení jsou možná až v p ůli 
ledna, prosíme ale už nyní všechny zájemce o p ředběžné přihlášení. 
Ceny p ředstavení pro držitele pr ůkazky ZTP a ZTP/P se pohybují 
kolem 300 K č. Představení, která lákají k návšt ěvě: 

• Cikáni jdou do nebe – už nyní v repertoáru divadla 
• Bídníci – premiéra 7. února 
• Evita – premiéra 28. b řezna 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

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. 

Přejeme všem p říjemně strávené Vánoce, š ťastný vstup do roku 2009 
a těšíme se v lednu na shledání. 

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 


