
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 
Kalendá ř akcí a služeb – červen 2012  

5. června 
úterý 

13:00 – 16:00 „MOTÝLENÍ“ANEB MOTÝLI Z PAPÍRU  –
Motýli jsou po broucích nejv ětším druhem hmyzu. 
Vyskytují se ve všech zemích krom ě Antarktidy. Poj ďte 
je s námi „pochytat“ a vytvo řit si tak zví řecího 
kamaráda, který je nesmrtelný. Motýlky si vytvo říme 
z barevných papír ů v kancelá ři TyfloCentra. Komu 
budou t řepotat k řídly? P řihlášky do 1.6. 

11. června 
pond ělí 

14:00 – 16:30 PRACOVNĚ PRÁVNÍ MINIMUM – Chcete 
se dozv ědět něco nového v oblasti pracovního práva? 
Víte, co musí obsahovat pracovní smlouva nebo kdy 
Vám zaměstnavatel nem ůže dát výpov ěď? Jaké 
novinky p řinesla zm ěna zákona o zam ěstnanosti? 
Přijměte pozvání na p řednášku týkající se této 
problematiky, která se koná v rámci projektu Slepot ou 
život nekon čí. Přihlášky do 7.6. 

12. června 
úterý 

14:15 – 16:30 ČOKOLÁDOVÉ MÁMENÍ  – Máte rádi 
čokoládu? Znáte historii této sladké pochoutky? 
Chcete se dozv ědět, co všechno se musí stát p řed tím, 
než se čokoláda dostane z kakaových plantáží až na 
Váš stůl? Pak je tato výstava ur čena práv ě pro Vás. 
Část výstavy je v ěnována cukrárn ě Janský ve Vyškov ě, 
pro kterou byla charakteristická výroba čokoládových 
dezertních bonbon ů. Součástí zajímavého odpoledne 
bude i možnost prohlídky „zákulisí“ Muzea Vyškovska . 
Vstupné 20 K č. Přihlášky do 7.6. 

18. června 
pond ělí 

14:00 – 16:00 OKO A PILÍ ŘE ZDRAVÍ – Zveme Vás na již 
tradi ční besedu s o čním léka řem MUDr. Liborem 
Němcem, který nás tentokráte pou čí o možnostech, jak 
se udržovat v dobré kondici, jak p ředcházet r ůzným 
nemocem a jak pe čovat o své zdraví, které se odráží 
nejen v našich o čích. Beseda prob ěhne v kancelá ři 
TyfloCentra Vyškov. P řihlášky do 13.6. 
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22. června 
pátek 

8:30 – 12:00 MUŽI V AKCI ANEB ZÁSAHY 
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – Všichni z nás ur čitě viděli 
rychle projížd ějící hasi čské auto se zapnutým majákem. 
Každého z nás v tento moment asi napadne, s čím vším 
se musí hasi či při zásahu potýkat a jaká nebezpe čí na 
ně číhají. Chcete-li na vlastní k ůži zažít p řesně takové 
pocity, jako mají hasi či v boji se záke řným ohn ěm, 
vydejte se s námi podívat na praktické ukázky 
dobrovolných hasi čů města Vyškova, kte ří nám 
předvedou, jak zachra ňují lidské životy a majetek. 
Přihlášky do 19.6. 

25. června 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB ANEB U ČENÍ ZA 
ŠKOLOU – Druhé setkání nad oblíbenou knihou. 
V kancelá ři zapomeneme na všední starosti a spole čně 
si odpo čineme p ři předčítání z našich oblíbených 
knížek. P řihlášky do 19.6. 

26. června 
úterý 

14:30 – 16:30 KOULENÍ NA P ŘÁNÍ – Na přání klient ů 
jsme pro Vás p řipravili odvetu souboje se záke řnými 
kuželkami p ři které op ět protáhneme t ělo a vyzkoušíme, 
zda jsme se zlepšili v p řesnosti. Po velkém sportovním 
výkonu si popovídáme v p říjemném prost ředí Squash 
centra. P řihlášky do 21.6. 

29. června 
pátek 

13:00 – 16:30 VÍTÁNÍ PRÁZDNIN S OPÉKÁNÍM 
ŠPEKÁČKŮ – Na školní zahrad ě se při plápolání ohn ě 
naladíme na p říchod léta a zavzpomínáme na krásné 
časy letních tábor ů a volných dn ů. Jako odm ěnu si 
opečeme špeká čky a prodiskutujeme návrhy, jak si 
ještě více zp říjemnit horké letní dny. P říspěvek klienta 
20 Kč. Přihlášky do 26.6. 
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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  


