
se koná od 8. do 10. října 2012
ve Spolkovém domě Města Kutná Hora v ulici Lierově 

2. veLetrH 
SociáLnícH SLužeb

        V prostorách galerie se po 2 letech opět představí organizace poskytující široké 
spektrum sociálních služeb na kutnohorsku. Zástupci jednotlivých organizací budou 

pro zájemce individuálně poskytovat podrobné informace o svých službách.

pondělí  8. 10. 
· otevřeno od 10 do 17 hodin 
· veletrh začíná vernisáží, který zahájí Zámecké trio kutnohorských pozounérů
· od 13 hodin zahraje Duo countryon St. Jelínka,
· v 15 hodin vystoupí divadelní kroužek žáků ZŠ Žižkov 
· celý den budou vystaveny pomůcky pro sluchově postižené vč. konzultace a servisu   

úterý 9. 10. 
· otevřeno od 10 do 17 hodin 
· od 10 hodin seminář Průvodcovské služby Kutná Hora o bezbariérových památkách  

v Kutné Hoře a okolí, součástí semináře bude i diskuze na téma „bariéry v Kutné Hoře“. 
Po skončení semináře se prvních 20 zájemců zúčastní komentované prohlídky 

 vybraných bezbariérových památkových objektů. V případě zájmu o tuto prohlídku 
 se předem hlaste na telefonním čísle 734 542 171 nejpozději do 3. 10. 2012 
 do 12 hodin.
· od 14 hodin zahraje k poslechu harmonikář Michal Karban
·  od 15 hodin se představí klienti Centra u Bartoloměje s pohádkou O zlaté rybce
· firma DMA bude i s poradenstvím vystavovat kompenzační pomůcky 
 pro tělesně postižené

 středa  10.10. 
· otevřeno od 10 do 16 hodin
· od 13 hodin P. Jan Uhlíř bude vyprávět o zajímavých setkáních na svých poutních 
 cestách (s obrazovým doprovodem)
· během dne poradenství a prodej bylinných produktů

program Každý den od 13 do 15 hodin bude pro návštěvníky  
provádět měření gykemie zdarma úo svazu diabetiků.

V úterý a ve středu od 13 do 15 hodin bude ČČK Kutná Hora 
nabízet měření tlaku a tuku.                  

Po celý veletrh bude firma Spektra vystavovat pomůcky pro slabozraké  
a nevidomé. 

Pořadatelé veletrhu děkují Městu Kutná Hora za významnou pomoc poskyt-
nutím grantů a bezplatným zapůjčením prostor v novém Spolkovém domě. 


