
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – únor/b řezen 2010 
5. týden  
2. února 
úterý 

10:00-11:30 NÁVŠTĚVA VYŠKOVSKÉHO AQUAPARKU  -
cena pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P: 45 
Kč/osoba/hodina (pr ůvodce zdarma). P řihlášky do 
středy 27. ledna. Doprovod nutný. 

3. února 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna  

5. února 
pátek 

10:00-12:00 NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
VYŠKOV -  poslech nových titul ů v odd ělení audiologie. 
Vstup zdarma. P řihlášky do st ředy 3. února. 

 
6. týden  
8. února 
pond ělí 

13:00-15:00 EXKURZE DO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ 
OBLASTNÍ STANICE RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
VE VYŠKOVĚ – komentovaná prohlídka jednotky 
s předvedením vybavení vozidel rychlé záchranné 
služby a vnit řního za řízení stanice. Vstup zdarma. 
Přihlášky do pond ělí 1. února. Doprovod nutný. 

10. února 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

12. února 
pátek 

10:30-16:00 VÝTVARNÁ DÍLNA V PROST ĚJOVĚ - výlet 
do Prost ějova spojený s možností modelování 
z keramické hlíny v domácím ateliéru pod odborným 
vedením Mgr. Mileny Skoupilové. Cena za materiál bu de 
30Kč/osoba. P řihlášky do pátku 5. února. 

 
7. týden 

 

15. února 
pond ělí 

12:30-15:00 PŘEDVÁDĚCÍ AKCE OPTICKÝCH 
POMŮCEK FIRMY SAGITTA V TC VYŠKOV  - seznámení 
se širokým sortimentem optických pom ůcek  
s možností jejich praktického vyzkoušení. P řihlášky do 
středy  10. února. 

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

19. února 
pátek 

11:00-14:30 POSEZENÍ V PIZZERII – motiva ční setkání 
pracovník ů TC s klienty. Posezení ve stylové restauraci. 
Přihlášky do úterka 16. února. 



 
8. týden 

 

23. února 
úterý 

12:30-15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA V PROSTORÁCH TC 
VYŠKOV - batikování tri ček foukacími fixy. Částka za 
foukací fixy bude rozd ělena dle po čtu p řihlášených 
účastník ů. Tričko si každý donese vlastní (jen ve 
světlých barvách - ne černé!) Přihlášky do čtvrtka 
18. února. 

24. února 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

26. února 
pátek 

9:30-15:00 BESEDA O CHOVU HAD Ů - PROSTĚJOV  
Setkání s chovatelem had ů – panem Katolickým, 
možnost osahat si jednotlivé druhy plaz ů, beseda o 
chovatelství a práci s plazy, prostor pro otázky. V stup 
zdarma. Max. po čet účastník ů 4 osoby. P řihlášky do 
pátku 19. února. 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – B ŘEZEN 
 
Pondělí 1. března od 9:45 do 15:30 NÁVŠT ĚVA TYFLOPOMŮCEK 
OLOMOUC - seznámení s nabídkou kompenza čních pom ůcek pro 
nevidomé a slabozraké, možnost praktického vyzkouše ní, předvedení 
novinek na rok 2010. P řihlášky do st ředy 24. února. 
 
Pondělí 8. března od 13:00 do 14:30 KAMENNOU STEZKOU KOLEM 
SVĚTA - cestovatelská beseda s panem Maderem o kamenech 
z různých sv ětadílů spojená s haptickou prohlídkou jednotlivých 
exponát ů. Vstup zdarma. P řihlášky do st ředy 3. b řezna. 
 
Úterý 16. b řezna od 15:00 do 16:00 BOWLING U PRCKA VYŠKOV . 
Cena 180Kč/hod. bude rozd ělena podle po čtu p řihlášených ú častník ů. 
Pronajata bude jedna dráha, max. po čet hráčů (klient ů) je 5. Přihlášky 
do st ředy 10. b řezna. 
 
Pondělí 22. března od 13:00 do 16:00 VELIKONO ČNÍ VÝTVARNÁ 
DÍLNA  - modelování velikono čních motiv ů ze samotuhnoucí hmoty.  

Částka za materiál bude 20K č/osobu. P řihlášky do st ředy 17. b řezna. 
 
 



Pondělí 29. března od 13:00 do 16:00 PE ČENÍ VELIKONOČNÍHO 
BERÁNKA  - částka za materiál a za pronájem kuchyn ě bude rozd ělena 
dle po čtu p řihlášených ú častník ů. Přihlášky do st ředy 24. b řezna. 
 

Úterý 30. b řezna od 13:00 do 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE V TC 
VYŠKOV - předvelikono ční posezení spojené s ochutnávkou 
upečeného velikono čního beránka. P řihlášky do st ředy 24. b řezna. 

 

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 a p řihlášky:  
Bc. Tereza Skoupilová, DiS., sociální pracovník, 77 4 715 108 
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 

 
 


