
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 – únor/b řezen 2016 
2. února 
úterý 

14:00 BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM – všichni jste 
srde čně zváni na besedu MUDr. Libora N ěmce - očního 
specialisty, dnes na téma „Opakování je matka 
moudrosti III“. Pan doktor si pro nás p řipravil zajímavé 
povídání o nových metodách v lé čbě zraku. Více 
informací a p řihlášení do pond ělí 1.2. 

4. února 
čtvrtek  

13:45 SVĚT HISTORICKÝCH KLAVÍR Ů VE VYŠKOVĚ – 
k prohlédnutí je výstava historických klávesových 
nástroj ů (piana, pianina, stolové klavíry, pianoly). 
V přilehlých prostorách koncertního sálu si m ůžete 
prohlédnout výstavu reprezentující vývoj klávesovýc h 
strunných nástroj ů od konce 18. století do poloviny 
20. století. K vid ění je p řibližn ě dvacet nástroj ů 
z různého období a r ůzné konstrukce. Čeká Vás 
komentovaná prohlídka výstavy, která bude trvat cca  
1,5 hodiny. V pr ůběhu celé prohlídky je možné se také 
i posadit a odpo činout. Vstupné 50 K č na osobu. Sraz 
pro p řihlášené je v 9:30 na autobusové zastávce 
U podchodu ve Vyškov ě. Více informací a p řihlášení 
do st ředy 3.2. 

9. února 
úterý  

9:15 EXKURZE DO SPOLEČNOSTI RESPONO – zajímá 
Vás, jakým zp ůsobem probíhá t řídění plast ů a papíru 
na třídící lince, jaké odpady je možné odevzdat 
ve sběrném dvo ře? Pro Vás je domluvena komentovaná 
exkurze v jednotlivých provozech spole čnosti. 
Vzhledem k Vaši osobní bezpe čnosti je doporu čeno, 
aby každý ú častník m ěl vlastní doprovod ! Sraz 
pro p řihlášené je na autobusovém nádraží ve Vyškov ě 
v 9:15 hod. Více informací a p řihlášení do pátku 5.2. 

16. února 
úterý 

9:45 HISTORICKÉ KOČÁRKY V MUZEU VYŠKOVSKA  – 
výstava historických ko čárků ze sbírky Olgy Hradecké, 
z nichž nejstarší zvaný Princezna pochází z konce 
19. století. Krom ě kočárků obsahuje sbírka i jejich 
vybavení, jako pe řinky a zavinova čky, ale i další 
pot řeby pro miminka. Ta budou na výstav ě zastoupena 
panenkami. Je pro Vás p řipravena komentovaná 
prohlídka, která bude trvat cca 1 hodinu. Vstupné p lné 
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40 Kč, senio ři, ZTP a ZTP/P 20 Kč, doprovod ZTP/P 
zdarma. Sraz pro p řihlášené je na autobusové zastávce 
Palánek ve Vyškov ě v 9:45 hod. Více informací 
a přihlášení do pátku 15.2. 

23. února 
úterý 

10:00 ZIMNÍ VÝLET S VYCHÁZKOU Z BRNA - OB ŘAN 
DO BÍLOVIC – zimní krajina v okolí Brna má své kouzlo! 
Projdeme se krásnou zimní krajinou z Brna - Ob řan 
do Bílovic nad Svitavou, zapomeneme na b ěžné denní 
starosti. Délka trasy cca 5 km, rovinný terén v oko lí 
řeky Svitavy. Sraz pro p řihlášené je v 10:00 na 
autobusovém nádraží ve Vyškov ě. Odjezd autobusu 
IDS JMK je v 10:16. Více informací a p řihlášení do pátku 
19.2. 

25. února 
čtvrtek 

13:45 BOWLING  – jako každý m ěsíc 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 přihlášení do st ředy 24.2. 
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UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ  

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 

VE STŘEDU 7. A 28.10. BUDE STŘEDISKO Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ 
UZAVŘENO. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA B ŘEZEN: 

• 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 , 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  


