
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2011 
1. listopadu 
úterý 

14:00 – 16:00 CO PROSPÍVÁ OČÍM – přednáška MUDr. 
Libora N ěmce na téma: Bez čeho se o ční gymnastika 
neobejde. Možnost je zeptat se na v ěci, které Vás 
ohledn ě této problematiky zajímají. P řihlášky do 27.10. 

VE DNECH 3. a 4. LISTOPADU BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 
Z DŮVODU ŠKOLENÍ PRACOVNÍK Ů 

7. listopadu 
pond ělí 

14:00 – 16:00 STOLNÍ HRY  ve st ředisku. Člověče, 
nezlob se, Šachy, Pexeso. P řihlášky do 1.11. 

8. listopadu 
úterý 

9:00 – 17:00 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  – prezentace 
organizací poskytujících sociální služby a služby 
související se sociální oblastí na území m ěsta Vyškova 
a okolí. Akce se koná v sále Knihovny Karla Dvo řáčka. 

15. listopadu 
úterý 

09:00 – 16:00 LETECKÉ MUZEUM V OLOMOUCI –
Možnost haptické prohlídky. Více informací 
v samostatné pozvánce. P řihlášky do 9.11. 

VE DNECH 17. a 18. LISTOPADU BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO  

22. listopadu 
úterý 

9:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve st ředisku. 
Představení poskytovaných sociálních služeb, ukázka 
kompenza čních pom ůcek pro osoby se zrakovým 
postižením, možnost vyzkoušet si ch ůzi s bílou holí, 
rozpoznávat hmatem p ředměty denní pot řeby a jiné. 
Přijďte ukázat, že i lidé se zrakovým postižením jsou 
v běžném život ě aktivní, p ředejte své zkušenosti. 

29. listopadu 
úterý 

9:30 – 15:00 VÝSTAVA LOUTEK DIVADLA RADOST NA 
ZÁMKU VE SLAVKOV Ě U BRNA – výstava loutek 
Divadla Radost, které si zahrály v r ůzných 
představeních tohoto divadla. Uvidíte loutky všech ty pů 
od maňásků, marionet či manekýn ů. Možnost haptické 
prohlídky. P řihlášky do 23.11. 

 
 
 
 
 
 
 



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 

 

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. 
 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – PROSINEC 2011  
• Stolní hry v kancelá ři TyfloCentra 

• Vycházka váno čním Vyškovem 

• Vánoční jable čné svícny 

• Voňavé zimní pe čení 

• Předváno ční posezení 
 
 
 
 
 

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  


