
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – zá ří/říjen 2010 
36. týden  
7.září 
úterý 

13:00 – 15:00 POSEZENÍ V PIZZERII ACAPULCO 
VYŠKOV – spole čné setkání klient ů s novou sociální 
pracovnicí. P řihlášky do 2. 9. 

8. září 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna  

 
37. týden  
15. září 
středa 13:00 – 17:00 sociáln ě právní poradna 

16. září 
čtvrtek 

8:00 – 18:00 CHRLICKÁ ŽABA  – sportovní sout ěž pro 
lidi s t ěžkým postižením zraku, které se koná v ÚSP 
Chrlice v Brn ě. Akce je ur čena sportovc ům všech 
věkových kategorií a stup ňů  zrakového postižení. 
Přihlášky do st ředy 8.9. 

38. týden  
20. září 
pond ělí 

10:00 – 11:30 PROCHÁZKA PODZIMNÍM VYŠKOVSKÝM 
PARKEM A JEHO OKOLÍM.  V případě nepříznivého 
počasí se uskute ční stolní hry ve st ředisku. P řihlášky 
do pond ělí 13.9. 

22. září 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

 
39. týden 

 

27. září 
pond ělí 

14:00 – 15:00 BOWLING - SQUASH CENTRUM   

Cena 170 Kč/hod. bude rozd ělena podle po čtu 
přihlášených ú častník ů. Pronajata bude jedna dráha, 
max. po čet účastník ů je 5. Přihlášky do 22.9. 

29. září 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

 
 
 
 
 



JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – ŘÍJEN 
 
pond ělí 11.10. do 14:00 do 15:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE VE 
STŘEDISKU. Přihlášky do 6.10. 

úterý 19.10. od 8:00 do 13:00 MENDELOVO MUZEUM GENE TIKY – 
výstava p ředstavuje v autentických prostorách starobrn ěnského 
opatství Mendela jako komplexní osobnost. P řihlášky do 13.10. 

úterý 26.10. od 16:00 do 18:00 BESEDA „POTULNÉHO U ČITELE“        
O INDII ve st ředisku. Pan Mgr. Jan Tvrdík  p ředstaví Indii z vlastních 
zážitků a  zkušeností z cest po této zemi. Možnost haptick é prohlídky 
suvenýr ů, nástroj ů, koření, oble čení a dalších v ěcí. 
Přihlášky do 25.10. 
 

 

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. 

Bližší informace a p řihlášky:  
Bc. Hana Kone čná, sociální pracovník 
tel. 774 715 108 
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 


