
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2010 
2. listopadu 
úterý 

16:00 – 18:00 BESEDA „POTULNÉHO U ČITELE“  
O INDII ve st ředisku. Pan mgr. Jan Tvrdík p ředstaví 
Indii z vlastních zážitk ů a  zkušeností z cest po této 
zemi. Možnost haptické prohlídky suvenýr ů, nástroj ů, 
koření, oble čení a dalších v ěcí. Přihlášky do 25. 10. 

9. listopadu 
úterý 

14:30 – 16:00 BESEDA O FYTOTERAPII  ve st ředisku. 
Beseda paní Zlaty Zumrové (pracovnice brn ěnského 
TyfloCentra) o jedné z variant alternativní medicín y. 
V případě, že si budete chtít namíchat vlastní krém, 
budete pot řebovat 20 K č na materiál. P řihlášky do 
2. 11. 

15. listopadu 
pond ělí 

13:30 – 16:00 „VŠECHNO LÍTÁ, CO PE ŘÍ MÁ“  ve 
středisku. Vyrobíme si „cokoliv“ z čehokoliv a pak 
zkusíme získat létající pr ůkaz na základ ě 
rozpohybování našeho výtvoru. P říspěvek na materiál 
20-30 Kč. Přihlášky do 9.11. 

23. listopadu 
úterý 

9:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve st ředisku 
s prezentací kompenza čních pom ůcek. Přijďte ukázat, 
že i osoby se zrakovým postižením jsou v b ěžném 
život ě aktivní. 

27. listopadu 
sobota 

9:00 – 16:00 DEN S DĚTSKOU KNIHOU v Knihovn ě 
Karla Dvo řáčka ve Vyškov ě. Prezentace služeb 
vyškovského TyfloCentra s možností si prohlédnout 
pom ůcky a hry pro osoby se zrakovým postižením, 
vyzkoušet si chodit s bílou holí a mnoho dalších 
zajímavých v ěcí. 

29. listopadu 
pond ělí 

10:00 – 11:00 SOLNÁ JESKYN Ě SOLENIA ve Vyškov ě. 
Pobyt v mikroklimatu obsahující 84 prvk ů, které se 
nacházejí i v lidském t ěle, a přízniv ě působí na zdraví 
jedince. Vstupné 110 K č, při větším po čtu klient ů 
doprovod zdarma, jinak 150 K č. Přihlášky do 18. 11. 

30. listopadu 
úterý 

7:00 – 16:00 NÁVŠTĚVA CHRÁNĚNÝCH DÍLEN VE 
ZNOJMĚ – seznámíme se s činností dílen. P řihlásit se 
můžete do 26. 11. Akce se koná v rámci projektu 
Slepotou život nekon čí. Informace v samostatné 
pozvánce. 



 

Ve středu 17.11. je st ředisko uzav řeno (státní svátek). St ředisko bude 
dále uzav řeno ve dnech 12.11. (pátek) a 26.11. (pátek). 
 

PŘIPRAVOVANÉ AKTIVITY – PROSINEC  
 
pond ělí 6. 12. od 13:30 do 15:00 PROCHÁZKA ZIMNÍM VYŠKOV EM – 
pokocháme se krásou vyškovského okolí, kdy naši ces tu ukon číme 
v cukrárn ě. Přihlášky do 1. 12. 

pond ělí 13. 12. od 13:30 do 16:00 VÝROBA VÁNO ČNÍCH SVÍCNŮ – 
výroba dekorace na váno ční stůl z přírodnin. P říspěvek na materiál 
bude up řesněn v dalším programu. P řihlášky do 6. 12. 

úterý 14. 12. od 14:00 do 16:00 P ŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ ve 
středisku. Rozlou čení se s rokem 2010 a ochutnávkou váno čního 
cukroví. Sd ělení p řání aktivit na rok následující. P řihlášky do 8. 12. 
 
od 22. 12. 2010 do 2. 1. 2011 ST ŘEDISKO UZAVŘENO 
 
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 


