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  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – prosinec2010/leden 2011 
3.prosince 
pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 
PRACOVNÍKŮ 

6.prosince 
pond ělí 

13:00 – 15:00 PROCHÁZKA ZIMNÍM VYŠKOVEM  – 
pokocháme se krásou vyškovského okolí, kdy cílem  
bude Kostel sv. Anny a posléze naši cestu ukon číme 
posezením v cukrárn ě. Přihlášky do 1.12. 

13.prosince 
pond ělí 

13:30 – 15:30 VÝROBA VÁNO ČNÍCH SVÍCNŮ –výroba 
dekorace na váno ční stůl z přírodnin. P říspěvek na 
materiál bude up řesněn v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 6.12. 

14.prosince 
úterý 

13:30 – 15:30 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ ve st ředisku. 
Rozlou číme se s rokem 2010 a ochutnáme p řinesené 
vánoční cukroví. P řijďte se pod ělit o své nápady na 
aktivity v p říštím roce. P řihlášky do 8.12. 

17.prosince 
pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – INTERNÍ ŠKOLENÍ 
PRACOVNÍKŮ 

 
 

UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE VE DNECH 
 22.12. 2010 – 2.1.2011 UZAVŘENO. 

 
 

Přejeme p říjemné prožití váno čních svátk ů, v novém roce 
pevné zdraví a t ěšíme se s vámi na setkání v p říštím roce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – LEDEN 2011  
 
úterý 4.1. od 14:00 do 15:00 NOVORO ČNÍ PROCHÁZKA  – pokocháme 
se krásou vyškovského okolí, shlédneme vyškovské pa mátky jako je 
Morový sloup a Kašna, sd ělíme zážitky z Vánoc a cestu zakon číme u 
horkého čaje. Přihlášky do 3.1. 

úterý 11.11. od 14:00 do 15:00 BOWLING  – ve Squash centru ve 
Vyškov ě. Vstupné 170 K č/hod bude rozpo čítáno podle po čtu klient ů. 
Maximální po čet klient ů 5. Přihlášky do 7.1. 

pond ělí 17.1. od 14:00 do 16:00 STOLNÍ HRY  ve st ředisku. Člověče, 
nezlob se, Šachy, Pexeso. P řihlášky do 13.1. 

pond ělí 24.1. od 13:00 do 15:00 BESEDA O VA ŘENÍ – ve st ředisku TC 
nám pan Zachrla popovídá o „vychytávkách“, které ná m mohou 
usnadnit va ření. Pan Zachrla va řil ve vyhlášeném hotelu v Krom ěříži, 
pro rady si k n ěmu chodily i známé osobnosti. P řijďte si pro radu i vy. 
Vstupné dobrovolné. P řihlášky do 19.1. 

 

 

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 


