
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – červenec/srpen 2015  
 
7. 7. – 10. 7. 
 

 
STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ 

DOVOLENÉ 
 

14. července 
úterý  

12:45 PROCHÁZKA K RYBNÍKU KA ČENEC VE 
VYŠKOVĚ – Pojďte s námi na procházku k rybníku 
Kačenec. Spojíme p říjemné s užite čným. Čeká na vás 
procházka k rybníku, povídání a také si ud ěláme piknik. 
Jist ě si každý p řijde na své. S sebou si vezm ěte deku, 
svačinu a hlavn ě dobrou náladu. Sraz pro p řihlášené je 
12:45 na autobusovém nádraží ve Vyškov ě. Více 
informací a p řihlášení do pond ělí 13.7. 

21. července 
úterý 

8:45 NÁVŠTĚVA ZOOPARKU A DINOPARKU VE 
VYŠKOVĚ – Pojďte  s námi strávit p říjemné dopoledne 
v zooparku a dinoparku ve Vyškov ě. Je pro nás 
připravená komentovaná prohlídka, komentované 
krmení n ěkterých zví řat a také si budete moci vybraná 
zvířata pohladit. Projedeme se speciálním vlá čkem. 
Délka prohlídky cca 3,5 hodiny. Vstupné: senio ři 110 
Kč; ZTP, ZTP/P 70 Kč; doprovod ZTP/P zdarma. 
Vstupenka platí do zooparku, dinoparku i na vlá ček. 
Sraz pro p řihlášené je 8:45 u hotelu Selský dv ůr ve 
Vyškov ě, ulice Cukrovarská 480. Více informací a 
přihlášení do pond ělí 20.7. 

 
29. 7. – 21. 8. 
 

 
STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ  

DOVOLENÉ 
 

18. srpna 
úterý 

11:00 PROHLÍDKA HISTORICKÉHO CENTRA BRNA – 
Pojeďte si s námi prohlédnout historické centrum 
města Brna. Čeká nás komentovaná prohlídka 
zajímavých míst v Brn ě (Katedrála sv. Petra a Pavla, 
Stará a Nová radnice, nám ěstí Svobody a Moravské 
náměstí) s možností si n ěkteré exponáty rukama 
prohlédnout. Délka prohlídky cca 2 hodiny Cena 
prohlídky je jednotná (senio ři, ZTP, ZTP/P a doprovod) 
30 Kč za osobu. Sraz pro p řihlášené je v 11:00 
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na autobusovém nádraží ve Vyškov ě, odjezd autobusu 
IDS JMK je v 11:16. Více informací a p řihlášení 
do pond ělí 17.8. 

25. srpna 
úterý 

13:45 BOWLING  – Pojďte se s námi pobavit 
v p říjemném prost ředí hotelu Selský dv ůr a zahrát 
si oblíbenou hru bowling s p řizpůsobenými 
podmínkami pro slabozraké a nevidomé. Cena za dráhu  
je 125 Kč na hodinu, která se rozpo čítá mezi všechny 
hráče. Více informací a p řihlášení do pond ělí 24.8. 

27. srpna 
čtvrtek 

8:30 PROHLÍDKA BRN ĚNSKÉHO PODZEMÍ POD 
ZELNÝM TRHEM – Pojeďte si s námi prohlédnout 
podzemí pod Zelným trhem. Čeká nás komentovaná 
prohlídka a vybrané exponáty si budete moci 
prohlédnout rukama. Délka prohlídky cca 2 hodiny. 
Vstupné: senio ři, ZTP a ZTP/P 70 Kč, doprovod zdarma. 
Každý klient musí mít doprovod!  Sraz pro p řihlášené 
je v 8:30 na autobusovém nádraží ve Vyškov ě a odjezd 
autobusu IDS JMK je v 8:46. Více informací a p řihlášení 
do úterý 25.8. 
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UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ  

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ZÁ ŘÍ: 
 

• PROHLÍDKA PAMÁTNÍKU MOHYLA MÍRU  
 

Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami zasíláme. Na 
začátku zá ří obdržíte nový program.  

Pracovník TyfloCentra ve Vyškov ě Vám přeje příjemné prožití letních 
prázdnin a čas dovolených. 

 

Každou všední st ředu v dob ě od 13 do 16 hodin m ůžete navštívit 
naši sociáln ě právní poradnu po p ředchozí telefonické domluv ě 
na čísle 774 715 108.   
 
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. Pokud budete volat na pevnou linku, zde nahr ajte zřetelný vzkaz, 
zavoláme Vám zp ět. 
 
V dob ě čerpání dovolené budou mimo provoz oba vyškovské 
telefony.  V naléhavých p řípadech kontaktujte TyfloCentrum Brno, 
Chaloupkova 3, tel. číslo 515 919 770. Zde se Vám bude v ěnovat 
některý z pracovník ů. 
 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
Mgr. Martin Novosad, sociální pracovník 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13:00 až 16:00 hodin 
Mobilní telefon: 774 715 108, pevná linka: tel. 532  308 248 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz  


