
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb –leden/únor 2010 
1. týden  
4. leden 
pond ělí 

13:00-15:30 PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU V  TC VYŠKOV 
Posezení u kávy a čaje, zhodnocení uplynulého roku, 
návrhy a podm ěty na činnost TyfloCentra pro rok 2010 

6. leden 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna  

8. leden 
pátek 

14:00-15:30 TRÉNINKOVÁ LEZECKÁ ST ĚNA VE 
SPORTOVNÍ HALE VYŠKOV  pod vedením zkušeného 
instruktora. Cena:  1050 Kč/ 1,5 hodiny – bude 
rozděleno mezi p řihlášené klienty. Zap ůjčení lezeckého 
vybavení zdarma. P řihlášky do st ředy  6. ledna. 

 
2. týden 

 

11. leden 
pond ělí 

Od 13:00 OCHUTNÁVKA JÍZDY NA B ĚŽKÁCH  
Nenáro čná projíž ďka po poli za sídlišt ěm Osvobození. 
Uskute ční se pouze v p řípadě optimálních sn ěhových 
podmínek. Nutné zajišt ění vlastního pr ůvodce a 
sportovního vybavení. Max. po čet účastník ů jsou 3 
sportovci. V p řípadě nepřízně počasí a špatného stavu 
sněhu se uskute ční spole čenské hry v TC Vyškov. 
Přihlášení do st ředy 6. ledna. 

13. leden 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

15. leden 
pátek 

10:00-12:00 STAVBA SN ĚHOVÝCH SOCH -  na vít ěze 
čeká sladká odm ěna a originální diplom. V p řípadě 
nepříznivých sn ěhových podmínek se uskute ční 
procházka m ěstským vyškovským parkem spojená se 
sbíráním materiálu pro výtvarnou dílnu. P řihlášky do 
středy 13. ledna. 

3. týden  
18. leden 
pond ělí 

14:00-15:00 BOWLING  ve Squash centru Vyškov. Cena 
150Kč/hod. bude rozd ělena podle po čtu p řihlášených 
účastník ů. Pronajata bude jedna dráha, max. po čet 
účastník ů je 5. Přihlášky do čtvrtku 14. ledna. 

20. leden 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 



22. leden 
pátek  

10:00-12:30 VÝTVARNÁ DÍLNA V TC VYŠKOV  Drátování 
kamenů. Materiál bude zajišt ěn, příspěvek 20k č/osobu. 
Přihlášky do úterý 19. ledna. 

4. týden  
25. leden 
pond ělí 

8:15-16:00 EXKURZE DO PALÍRNY U ZELENÉHO 
STROMU-STAROREŽNÁ PROSTĚJOV Komentovaná 
prohlídka jedné z nejv ětších likérek v ČR, možnost 
nákupu v podnikové prodejn ě. Cena: 60Kč/osobu. Cena 
zahrnuje ochutnávku čtyř výrobk ů Starorežné 
Prost ějov. P řihlášky do st ředy 20. ledna. Na akci je 
nutné zajistit si vlastního pr ůvodce. 

26. leden 
úterý 

10:00-12:30 MEDOVÉ DOPOLEDNE ANEB BESEDA 
O VČELAŘSTVÍ V TC VYŠKOV Beseda o v čelařství, 
medu a dalších v čelích produktech s chovatelem 
panem Taušem. Spole čná diskuse, posezení u čaje 
s medem. Vstup zdarma. P řihlášky do st ředy 20. ledna. 

27. leden 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – ÚNOR  
Úterý 2. února od 10:00 do 11:30 NÁVŠT ĚVA VYŠKOVSKÉHO 
AQUAPARKU.  Cena pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P: 45 
Kč/osobu/hodinu (pr ůvodce zdarma). P řihlášky do st ředy 27. ledna. 
Doprovod nutný. 

Pondělí 8. února od 13:00 do 15:00 EXKURZE DO NOV Ě 
ZREKONSTRUOVANÉ OBLASTNÍ STANICE RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ 
SLUŽBY VE VYŠKOVĚ Komentovaná prohlídka jednotky 
s předvedením vybavení vozidel rychlé záchranné služby a vnit řního 
zařízení stanice. Vstup zdarma. P řihlášky do pond ělí 1. února. 
Doprovod nutný. 

Pondělí 15. února od 12:30 do 15:00 P ŘEDVÁDĚCÍ AKCE OPTICKÝCH 
POMŮCEK FIRMY SAGITTA V TC VYŠKOV . Seznámení se širokým 
sortimentem optických pom ůcek s možností jejich praktického 
vyzkoušení. P řihlášky do st ředy  10. února. 

Úterý 23. února od 12:30 do 15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA V PROSTORÁCH 
TC VYŠKOV – batikování tri ček foukacími fixy. Částka za foukací fixy 
bude rozd ělena dle po čtu p řihlášených ú častník ů. 

Tričko si každý donese vlastní (jen ve sv ětlých barvách - ne černé !) 
Přihlášky do čtvrtku 18. února. 



 

Program na únor bude podrobn ěji dopln ěn dle aktuálního programu 
MKS Vyškov o kulturní akce (divadlo, koncert apod.)  

 

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 :o) 
 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
Bc. Tereza Skoupilová, DiS., sociální pracovník, 77 4 715 108 
Lucie Berková, asistentka 774 715 098  
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@tyflocentrumbrno.cz 
web: centrumpronevidome.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 

 


