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  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – říjen/listopad 2011 
4. října 
úterý 

9:30 – 15:00 VÝSTAVA FOTEK „SLAVKOVSKÁ 
ZÁKOUTÍ“  – fotografie p ředstavují zajímavá místa 
města Slavkov u Brna, nechybí mimo jiné fotografie 
přírody a pr ůmyslových míst.  Přihlášky do 30.9. 

11. října 
úterý 

13:00 – 15:00 NÁVŠTĚVA STANICE DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ VYŠKOV – prohlídka prostor hasi čské 
zbrojnice s možností haptické prohlídky stroj ů, 
pomůcek a další. P řihlášky do 5.10. 

17. října 
pond ělí 

12:30 – 16:00 HOSPIMEDICA  - tradi ční setkání 
dodavatel ů s poskytovateli zdravotní, rehabilita ční a 
sociální pé če. Rehaprotex p ředstavuje široký sortiment 
kompenza čních, protetických a rehabilita čních 
pomůcek, služeb v oblasti wellness, nabídky pro 
seniory a prezentaci poskytovatel ů sociálních služeb. 
Přihlášky a informace do 11.10. Akce se koná v rámci 
projektu Slepotou život nekon čí. 

18. října 
úterý 

14:00 – 16:00 VYCHÁZKA DO ZÁMECKÉHO PARKU VE 
VYŠKOVĚ – vycházku zakon číme posezením v kavárn ě. 
Přihlášky do 17.10. 

24. října 
pond ělí 

14:00 – 16:00 BESEDA O ZBRANÍCH – beseda s panem 
Stanislavem Dvo řákem o vybraných zbraních 
v kancelá ři TC. Možnost haptické prohlídky. P řihlášky 
do 19.10. 

25. října 
úterý 

14:00 – 16:00 „PODZIMNÍ STRAŠIDÝLKA“ – tvorba 
strašák ů z dýn ě v kancelá ři TC. Přihlášky do 20.10. 

28. října 
pátek 

STŘEDISKO UZAVŘENO – STÁTNÍ SVÁTEK  

 
 

POČÍNAJE MĚSÍCEM ZÁŘÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ 
PROBÍHAJÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY STAVEBNÍ PRÁCE 
– JE NUTNÉ PROTO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. 
VSTUP DO KANCELÁ ŘE TYFLOCENTRA JE MOŽNÝ 
POUZE HLAVNÍM VCHODEM ŠKOLY. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole | návštěvní den: čtvrtek 13 - 17 hod. 
T: 541 240 420 |  M: 774 715 100 | E: info@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – LISTOPAD 2011  
• „Listopadové tvo ření“ 

• Výstava loutek na zámku ve Slavkov ě u Brna 

• Vycházka v okolí Vyškova 

• Letecké muzeum Olomouc 

• Květná zahrada Krom ěříž 

• Beseda s MUDr. Liborem N ěmcem 
 
 
 

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:  
Mgr. Hana Kone čná, sociální pracovník 
Bc. Zbyn ěk Kusák, 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  


