
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 – prosinec 2015/leden 2016 
1. prosince 
úterý 

9:20 VÁNOČNÍ OLOMOUC – V adventním čase 
se přidejte k nám na výlet do Olomouce. Prohlédneme 
si Horní i Dolní nám ěstí, a p řilehlé okolí. Zde se nachází 
mnoho památek. Prohlídka bude dopln ěna 
komentovaným výkladem. Náro čnost akce 
je přizpůsobena p řihlášeným. Sraz pro p řihlášené 
je 9:20 na autobusovém nádraží ve Vyškov ě. Odjezd 
autobusu je 9:37. Více informací a p řihlášení do pond ělí 
30.11. 

3. prosince 
čtvrtek  

10:00 PROSINCOVÁ SOLNÁ JESKYN Ě – Také 
ve váno čním čase na vás čeká relaxace v solné jeskyni 
v Brn ě. Vstupné 130 K č, ZTP a ZTP/P 105 Kč, senio ři 
85 Kč a doprovod ZTP/P 100 K č. Počet účastník ů akce 
je omezen na 10, v četně doprovodu. Sraz 
pro p řihlášené je na autobusovém nádraží ve Vyškov ě 
v 10:00 hod. Odjezd autobusu IDS JMK je v 10:16. Ví ce 
informací a p řihlášení do st ředy 2.12. 

4. prosince 
pátek 

10:10 VÝSTAVA HISTORICKÝCH BETLEM Ů A HRAČEK 
V LETOHRÁDKU MITROVSKÝCH V BRN Ě – Máte rádi 
historické betlémy? Navštívíme v Brn ě výstavu 
historických betlém ů a hraček v prostorách Letohrádku 
Mitrovských. Zde nás čeká komentovaná prohlídka 
historických betlém ů a hraček, kterou nás provede 
přímo pan Mgr. Petr Lukas, který je pronajímatelem 
Letohrádku Mitrovských. Prohlídka bude trvat p řibližn ě 
45 minut. Vstupné: plné vstupné 85 K č; ZTP, ZTP/P, 
senio ři a doprovod 55 K č. Sraz na vlakovém nádraží 
ve Vyškov ě je v 10:10. Odjezd vlaku IDS JMK je v 10:20. 
Více informací a p řihlášení do čtvrtku 3.12. 

8. prosince 
úterý 

7:15 VÁNOČNÍ ZNOJMO – Navštivte s námi krásné 
město Znojmo. Se slovním komentá řem si prohlédneme 
historické nám ěstí Znojma. Po prohlídce navštívíme 
TyfloCentrum ve Znojm ě, kde se spole čně pobavíme 
a upečeme váno ční pečivo. Vlastní výrobky ochutnáme. 
Sraz pro p řihlášené je v 7:15 na autobusovém nádraží 
ve Vyškov ě. Odjezd autobusu IDS JMK je v 7:36. Více 
informací a p řihlášení do st ředy 7.12. 



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 

 

15. prosince 
úterý 

13:45 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ S BOWLINGEM– 
Všichni jste srde čně zváni na posezení a na čerpání 
vánoční atmosféry v p říjemném prost ředí hotelu Selský 
dvůr. Také si m ůžete zahrát oblíbenou hru bowling 
s přizpůsobenými podmínkami pro slabozraké 
a nevidomé. Cena za dráhu je 125 K č na hodinu, která 
se rozpo čítá mezi všechny hrá če. Více informací 
a přihlášení do pond ělí 14.12. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ 

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LEDEN 2016: 

• NÁVŠTĚVA VIDA CENTRA V BRN Ě 
• SOLNÁ JESKYN Ě 
• BOWLING  

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  


