
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – prosinec 2011/leden 2012 
1. prosince 
čtvrtek 

 

STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ 
PRACOVNÍKŮ 

 

9. prosince 
pátek 

12:30 – 16:00 VYCHÁZKA VÁNO ČNÍM VYŠKOVEM – 
půjdeme se podívat na váno ční výzdobu Vyškova, 
osvětlený strom, váno ční trhy. Sou částí bude návšt ěva 
Muzea s vystavenými betlémy. Vycházku zakon číme 
posezením v kavárn ě u teplého čaje. Přihlášky do 6.12. 

12. prosince 
pond ělí 

13:30 – 16:00 VÁNOČNÍ JABLE ČNÉ SVÍCNY ve 
středisku. Tvorba váno ční dekorace z jablek, chvojí, 
ozdob. Finan ční příspěvek 30 K č. Přihlášky do 7.12. 

13. prosince 
úterý 

12:30 – 16:00 VOŇAVÉ ZIMNÍ PEČENÍ – tvorba 
jednoduchého váno čního cukroví v kancelá ři 
TyfloCentra. Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 8.12. 

19. prosince 
pond ělí 

13:30 – 16:00 VÁNOČNÍ POSEZENÍ – za zvuku koled se 
rozlou číme s uplynulým rokem. Povíme si n ěco o 
vánočních zvycích a ochutnáme spole čně napečené 
cukroví. P řihlášky do 15.12. 

VE DNECH 21. PROSINCE 2011 až 1. LEDNA 2012 BUDE STŘEDISKO 
UZAVŘENO 

 
 

Na vánoční stromeček pověsíme zvoneček. 

A až svíčky zaplanou, srdce spolu zůstanou. 

Hodně štěstí, zdraví a lásky nejen  

o Vánocích Vám přejí 
Bc. Zbyněk Kusák a Mgr. Hana Konečná 

 



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 – LEDEN 2012  
• Posezení u kávy a čaje 

• Vycházka zimním Vyškovem 

• Návštěva Muzea ve Vyškov ě 

• Technické muzeum v Brn ě 

• Moravskozemské muzeum v Brn ě 
 
 
 
 

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  


