
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 

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

 

Slepotou ž ivot nekončí  . . .  Nabíz íme 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 

Program aktivit – prosinec 2016 
 

 6. prosince 
  úterý 
  14:30 

BOWLING – Přijďte si zasportovat a zahrát bowling do 
Selského dvora. Utkání v oblíbené hře. Cena dráhy 
125Kč/hod. bude rozpočítána mezi hráče. Sraz na místě 
od 14:00 hod. Přihlášení do pondělí 5. 12. 

13. prosince 
      úterý 

   11:00 
 

NÁVŠTĚVA OLOMOUCE – Pojďte se projít na výstaviště 
Flora Olomouc do Palmového skleníku, který patří 
k nejstarším ze sbírkových skleníků olomouckého 
výstaviště. Zároveň je jedním z největších svého druhu 
v České republice. Vstupné zdarma. Navštívíme 
i Arcidiecézní muzeum v Olomouci, které je jedinou 
památkou v České republice, která získala prestižní 
ocenění „Evropské dědictví“. Je zde i expozice pro 
haptickou prohlídku. Vstupné pro ZTP/P 35Kč – 
doprovod zdarma, ZTP 35Kč – doprovod 70Kč. Sraz na 
vlakovém nádraží v 9:50 hod. Přihlášení do 12. 12. 

21. prosince 
  středa 

        14:00 

VÁNOČNÍ POSEZENÍ – Přijďte se naladit na Vánoce při 
poslechu koled, vůni cukroví a povídání o vánočních 
tradicích. Sraz ve středisku od 14:00 hod. Přihlášení do 
20.12. 

 

 

VE DNECH OD 23. PROSINCE 2016 DO 1. LEDNA 2017 

BUDE STŘEDISKO UZAVŘENÉ. 

 

           

            Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, 

            v novém roce 2017 pevné zdraví a těšíme se na setkání  

            s Vámi v příštím roce. 
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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.  

 

 

Bližší informace, přihlášky a možnost objednání si doprovodu: 

Sylvie Škvárová, pracovník v sociálních službách 

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: skvarova@tyflocentrumbrno.cz 
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