
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 – listopad/prosinec 2015 
3. listopadu 
úterý 

9:20 OLOMOUCKÉ PODZEMÍ – Poznáváte rádi neznámá 
místa? Poj ďte s námi poznat podzemí m ěsta Olomouc. 
Podíváme se do b ěžně nepřístupného vojenského 
prostoru v podzemí, který byl v minulém období 
vybudovaný na ochranu obyvatelstva pro p řípad 
3. světové války. Čeká nás 1,5 hodiny komentovaná 
prohlídka unikátního místa. Více informací a p řihlášení 
do pond ělí 2.11. 

5. listopadu 
čtvrtek  

14:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE VE STYLE CAFE VE 
VYŠKOVĚ – Přijměte srde čné pozvání k setkání 
do kavárny STYLE CAFE (bývalá NOTA CAFE). Zde 
zhodnotíme akce minulé a povíme si o plánovaných 
aktivitách na další období. Více informací a p řihlášení 
do st ředy 4.11. 

10. listopadu 
úterý  

13:45 BOWLING – Poj ďte 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 9.11. 

19. listopadu 
čtvrtek 

10:00 SOLNÁ JESKYN Ě – Pojeďte s námi relaxovat 
do solné jeskyn ě v Brn ě. Vstupné 130 K č, ZTP a ZTP/P 
105 Kč, senio ři 85 Kč a doprovod ZTP/P 100 K č. Sraz 
pro p řihlášené je na vlakovém nádraží ve Vyškov ě 
v 10:00 hod. Více informací a p řihlášení do st ředy 18.11.  

24. listopadu 
úterý 

14:00 BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM – Srdečně všechny 
zveme na besedu MUDr. Libora N ěmce - očního 
specialisty, dnes na téma „Opakování je matka 
moudrosti“. Pan doktor si pro nás p řipravil zajímavé 
povídání o  lé čbě zraku. Více informací a p řihlášení 
do pátku 23.11. 

25. listopadu 
středa 

10:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Navštivte spole čně 
se svými p řáteli a známými vyškovské TyfloCentrum. 
Zde si vyzkoušíte r ůzné smyslové hry, ch ůzi s bílou holí 
a mnoho dalších v ěcí. Novým zájemc ům nabídneme 
naše služby.  Všichni jste srde čně zváni, t ěšíme se na 
vás! Čas konání Dne otev řených dve ří je v pozvánce. 



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: 515 919 770 | M: 774 715 100 | E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

26. listopadu 
čtvrtek 

13:45 PLAVÁNÍ V AQUAPARKU VE VYŠKOV Ě – Pojďte 
si s námi vyzkoušet vodní sv ět v aquaparku ve Vyškov ě 
a udělat n ěco pro své zdraví. Maximální po čet klient ů 
je omezen na 3. Prosím, aby každý klient m ěl vlastní 
doprovod. Vstupné: 90 minut ZTP a ZTP/P 55 K č, 
senio ři 70 Kč doprovod ZTP/P zdarma. P řihlásit 
se můžete do st ředy 25.11. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ 

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 

VE ČTVRTEK 12.11. A V ÚTERÝ 17.11. BUDE STŘEDISKO 
Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ UZAVŘENO. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA PROSINEC: 

• VÁNOČNÍ OLOMOUC 
• VÁNOČNÍ ZNOJMO 
• PLAVÁNÍ 
• SOLNÁ JESKYN Ě 
• BOWLING S PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉROU 

Každou všední 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. Pokud budete volat na pevnou linku, zde nahr ajte zřetelný vzkaz, 
zavoláme Vám zp ět. 

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 17:00 hodin 
Mobilní telefon: 774 715 108, pevná linka: tel. 532  308 248 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz  


