
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Program aktivit – duben 2016 

5. dubna 
úterý 
14:00  

PŘEDNÁŠKA O KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH – ve 
středisku Tyflocentra Vyškov Vám společnost 
Adaptech představí novinky v oblasti kompenzačních 
pomůcek. Přihlášení do pondělí 4.4. 

7. dubna 
čtvrtek 
10:00  

„ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY NA DOSAH“ – 
Muzeum Vyškovska výstavu obohatilo o dobu Karla IV. 
na Vyškovsku. Repliky lze osahat, posadit se na trůn a 
vyfotit se. V pokladně muzea je možné zakoupit si za 10 
Kč střižek k ražbě a na výstavě si vyrazit pamětní minci 
s motivem muzea. Sraz na autobusové zastávce 
Palánek ve Vyškově v 9:45. Snížené vstupné 40 Kč. Více 
informací a přihlášení do středy 6.4. 

12. dubna 
úterý 
14:00  

BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM – ve středisku Tyflocentra 
ve Vyškově. Skupinová beseda s MUDr. Němcem o 
otázkách, které Vás zajímají. Přihlášení do pondělí 11.4. 

19. dubna 
úterý 
9:30 

EXKURZE DO RESPONO – komentovaná exkurze o 
třídění odpadu. Vlastní doprovod nutný! Sraz na 
autobusovém nádraží v 9.15. Přihlášení do středy 13.4. 

21. dubna 
čtvrtek 
14:00  

DUBNOVÝ BOWLING – utkání v oblíbené hře v Selském 
dvoře. Cena dráhy 125/hod. je rozpočítána mezi hráče. 
Přihlášení do středy 20.3. 

25. dubna 
pondělí 
11:00  

BEZPEČNÉ NÁKUPY – Tyflocentrum v Brně pro vás 
připravilo mimořádně užitečnou besedu o tom, jak se 
chránit při nákupech ve slevách, jaké je desatero 
spotřebitele, jak nakupovat bezpečně po internetu, jak 
nakupovat energie, jak reklamovat zboží či co dokáží 
„šmejdi“. Sraz na vlakovém nádraží v 9:00 (odjezd vlaku 
IDS JMK v 9:20). Více informací a přihlašování do 22.4. 

29. dubna 
pátek 
10:00 

STEP NA VLASTNÍ KŮŽI – Máte rádi tanec? Chtěli byste 
si vyzkoušet step, a to přímo v taneční škole? Pojďte 
s námi na lekci stepu do tanečního studia No feet 
v Brně.  Více informací v samostatné pozvánce. Sraz na 
vlakovém nádraží 8:00 (odjezd vlaku IDS JMK v 8:20). 
Přihlašování a informace do středy 27. 4. 

 



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 

 

 

Každou všední středu od 13 do 17 hodin můžete navštívit naši sociálně 
právní poradnu ve Vyškově.  

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: 
Jana Jandová, 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: jandova@tyflocentrumbrno.cz 


