
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 – leden/únor 2016 
12. ledna 
úterý 

14:00 NOVOROČNÍ POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE – 
Všichni jste srde čné zváni do st řediska TyfloCentra, 
kde se poprvé v roce 2016 setkáme. Zhodnotíme akce,  
které se uskute čnily v roce minulém, a také si povíme 
o plánovaných aktivitách na další období. Více 
informací a p řihlášení do pond ělí 11.1. 

14. ledna 
čtvrtek  

13:45 LEDNOVÝ BOWLING – V novém roce 
se v p říjemném prost ředí hotelu Selský dv ůr opět 
setkáme u oblíbené hry bowling. Cena dráhy je 125 K č 
za hodinu a bude rozpo čítána mezi všechny hrá če. Více 
informací a p řihlášení do st ředy 13.1. 

19. ledna 
úterý 

8:30 A KLOBOUK D ĚLÁ DÁMU – Klobouk je praktická 
pokrývka hlavy, nebo elegantní dopln ěk vyjad řující 
osobitý styl. Pro každého m ůže být n ěčím jiným, avšak 
jedno je jisté: práv ě klobouk d ělá dámu. Jak vypadají 
dámské klobouky historické, ale i moderní? Víc než 
stovka klobouk ů od paní Magdalény Kopotové 
je vystavena v gotické síni hradu Špilberku v Brn ě. 
Speciáln ě pro nás je p řipravena komentovaná prohlídka 
výstavy s možností si n ěkteré exponáty vyzkoušet. 
Délka prohlídky je p řibližn ě 1 hodinu. Po čet účastník ů 
akce je omezen na 10, v četně doprovodu. Prosím, aby 
každý m ěl vlastní doprovod! Vstupné: ZTP, ZTP/P, 
senio ři 40 Kč průvodce ZTP/P zdarma; b ěžné vstupné 
60 Kč. Sraz pro p řihlášené je na autobusovém nádraží 
ve Vyškov ě v 8:30 hod. Odjezd autobusu IDS JMK 
je v 8:46. Více informací a p řihlášení do pátku 15.1. 

21. ledna 
čtvrtek 

10:00 LEDNOVÁ SOLNÁ JESKYN Ě – V lednu navštívíme 
solnou jeskyni v Brn ě, kde načerpáme pot řebnou 
energii. 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. Více informací 
a přihlášení do st ředy 20.1. 



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. ledna 
úterý 

8:30 NÁVŠTĚVA VIDA SCIENCE CENTRA V BRN Ě – 
Chcete se stát hv ězdou zpravodajství o po časí, zmrazit 
vlastní stín, zažít zem ětřesení, rozpoutat tornádo? Je 
pro vás p řipravena komentovaná prohlídka s možností 
si vyzkoušet n ěkteré pokusy. Doba návšt ěvy centra je 
plánovaná p řibližn ě 3 hodiny. Je zde také místo pro 
odpo činek, v četně možnosti zakoupení kávy a 
drobného ob čerstvení. Vstupné: ZTP, ZTP/P, senio ři od 
65 let 110 Kč; průvodce ZTP/P zdarma; b ěžné vstupné 
190 Kč. Sraz pro p řihlášené je na autobusovém nádraží 
ve Vyškov ě v 8:30 hod. Odjezd autobusu IDS JMK 
je v 8:46. Více informací a p řihlášení do pátku 22.1. 

28. ledna 
čtvrtek 

14:00 HERNÍ ODPOLEDNE – Máte chu ť si zahrát 
zábavné stolní spole čenské hry, posed ět a popovídat 
si? Pokud ano, tak jste srde čně zváni do st řediska 
TyfloCentra ve Vyškov ě. Více informací a p řihlášení 
do st ředy 27.1. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ 

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ÚNOR 2016: 

• 2.2. ÚTERÝ BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM 
  

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 
některá z výše uvedených aktivit. 

Kdykoli nás však m ůžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy s sebou. 
Pokud budete volat na pevnou linku, zde nahrajte z řetelný vzkaz, zavoláme Vám 
zpět. 

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  


