
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Program aktivit – květen 2016 

3. května 
úterý 
14:00  

ČAJOVNA - Skupinové posezení u šálku voňavého čaje 
v relaxačním prostředí čajovny Načíhadle ve Vyškově. 
Sraz na náměstí před městským úřadem v 13:30. 
Přihlášení do pondělí 2.5. 

5. května 
čtvrtek 
9:00  

DRAŽOVICKÝ HÁJEK – Skupinová zdravotní procházka 
do dražovického hájku spojená se zastavením se u 
přírodní Kořenové čistírny odpadních vod. Sraz na 
autobusovém nádraží ve Vyškově v 9:00. Odjezd IDS 
v 9:16. Přihlášení do středy 4.5. 

10. května 
úterý 
9:00  

SVĚT KLAVÍRŮ – Komentovaná prohlídka historických 
klavírů i jiných nástrojů sbírky Jiřího Berčíka ve 
Vyškově. Sraz v 8:30 na Palánku. Sjednané vstupné 50 
Kč. Prohlídka trvá cca 1 a půl hodiny. Přihlášení do 
pondělí 9.5. 

12. května 
čtvrtek 
13:30  

STOLNÍ HRY – Přijďte si procvičit mysl a pobavit se u 
hapticky upravených stolních her Člověče nezlob se, 
šachy a karty ve středisku Tyflocentra ve Vyškově. 
Přihlášení do středy 11.5. 

17. května 
úterý 
10:00  

POZNÁVÁME KRÁSY MĚSTA ZNOJMA S OSTATNÍMI 
STŘEDISKY- Návštěva střediska Tyflocentra ve Znojmě 
a popovídání si o tom, co je u nich nového. Po 
společném obědě vyrazíme poznávat krásy města 
Znojma z turistického vláčku a nejzajímavější místa si 
můžeme i projít. Sraz na autobusovém nádraží ve 
Vyškově v 7:00 (odjezd autobusu IDS JMK v 7:16). 
Zpáteční odjezd 15. - 16. hodina. Přihlášení do pondělí 
16.5. 

19. května 
čtvrtek 
13:30 

KVĚTNOVÝ BOWLING – Utkání v oblíbené hře 
v Selském dvoře. Cena dráhy 125/hod. je rozpočítána 
mezi hráče. Sraz na místě od 13 hodin. Přihlášení do 
středy 18.5. 

24. května 
úterý 
13:30 

„MÁ OBLÍBENÁ KNIHA – MŮJ OBLÍBENÝ AUTOR“ – 
Skupinové posezení a povídání nad svou oblíbenou 
knihou, časopisem či autorem. Setkání ve středisku 
Tyflocentra ve Vyškově v 13:30. Za pěkného počasí se 
koná v altánku. Více info a přihlášení do pondělí 23.5. 



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 

 

31. května 
úterý 
10:00 
 

OBJEVTE VYŠKOV – Objevování pokladů města 
Vyškova, návštěva známých i neznámých míst spojená 
s haptikou a zmrzlinovým osvěžením. Sraz na 
Masarykově náměstí u kašny v 9:45. Přihlášení do 
pondělí 30.5. 

 

PLÁNOVANÉ JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ČERVEN: 

 BOWLING 

 BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM 

 ZOO BRNO 

 TRADIČNÍ PLAVBA PARNÍKEM 

 PŘEDPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ S OPÉKÁNÍM ŠPEKÁČKŮ 

 

 

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 
 
 
 
 
 
 


