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poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
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Kalendář akcí a služeb – březen 2016 
3. března 
čtvrtek 

13:45 BŘEZNOVÝ BOWLING – v příjemném prostředí 
hotelu Selský dvůr se opět setkáme u oblíbené hry 
bowling. Cena dráhy je 125 Kč za hodinu a bude 
rozpočítána mezi všechny hráče. Více informací 
a přihlášení do středy 2.3. 

8. března 
úterý 

9:15 EXKURZE DO SPOLEČNOSTI RESPONO – zajímá 
Vás, jakým způsobem probíhá třídění plastů a papíru 
na třídící lince, jaké odpady je možné odevzdat 
ve sběrném dvoře? Pro Vás je domluvena komentovaná 
exkurze v jednotlivých provozech společnosti. 
Vzhledem k Vaši osobní bezpečnosti je doporučeno, 
aby každý účastník měl vlastní doprovod! Sraz 
pro přihlášené je na autobusovém nádraží ve Vyškově 
v 9:15-9:30 hod. Více informací a přihlášení do pondělí 
7.3. 

10. března 
čtvrtek 

10:00 VELIKONOCE VYŠÍVANÉ V MUZEU VYŠKOVSKA 
– výstava krajky richelieu Hanky Hotárkové z Veverské 
Bítýšky. Málokdo ví, že "richelieu" – dnes tolik oblíbená 
a stále vyhledávaná zvláštní technika prolamovaného 
vyšívání – byl kdysi název ozdobného krajkového 
nákrčníku, který své pojmenování dostal po Jeanu 
Armandu Richelieu, kardinálu Ludvíka XIII. Ten dal 
tomuto typu výšivky své jméno.  Její název měl navždy 
připomínat jeho výnos o tom, že výšivka na plátně 
z francouzských dílen nahradí drahou šitou krajku 
dováženou z Itálie. Vstupné na výstavu je 30 Kč, 
snížené 15 Kč. Sraz pro přihlášené je na autobusové 
zastávce Palánek ve Vyškově v 9:45–10:00 hod. Více 
informací a přihlášení do středy 9.3. 

15. března 
úterý 

14:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE - ROZLOUČENÍ – 
Všichni jste srdečné zváni do střediska TyfloCentra. 
Zhodnotíme a vzpomeneme na akce, které jsme 
společně v minulosti prožili. Při této příležitosti se 
rozloučíme se současným sociálním pracovníkem. Více 
informací a přihlášení do pátku 11.3. 

 



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 

 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ 

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAVŘENO.  
 

Každou všední středu v době od 13 do 17 hodin můžete navštívit naši 
sociálně právní poradnu.  

V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle požadavků klientů, 
nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 

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

 
Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 
Mgr. Martin Novosad, sociální pracovník 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
Konzultační a poradenský den: středa 13:00 až 17:00 hodin 
Mobilní telefon: 774 715 108, pevná linka: tel. 532 308 248 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz 


