
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

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 

Program aktivit – listopad 2016 
 

1. listopadu 
úterý 
13:00 

SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA – Přijďte se seznámit 
s novou pracovnicí do vyškovského střediska! Těším 
se, že se poznáme. Přihlášení do pondělí 31. 10.  

8. listopadu 
úterý 
13:30 

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 7.11. 

15. listopadu 
úterý 
10:30 

VYSÍLÁ STUDIO BRNO – Pojďte se projít historií 
brněnského studia od prvopočátků, kdy se začalo 
vysílat z pasáže TYPOS, až po blízkou budoucnost 
z nové budovy v Brně – Líšni. Nebude chybět 
historická televizní technika a ukázky proměn kvality 
televizního obrazu. Vysílání a přípravu zažijete na 
vlastní kůži! Vyzkoušíte si moderování zpráv 
a dabování pořadů. Vstupné pro ZTP, ZTP/P – 50 Kč, 
doprovod zdarma. Sraz na autobusovém nádraží 
v 8:35 hod. Přihlásit se můžete do 14.11. 

24. listopadu 
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 23.11. 

29. listopadu 
úterý 
14:30 

 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA LÉČIVÉ BYLINKY – Přijďte si 
poslechnout zajímavosti o léčivých bylinkách. 
Hlavním tématem bude řapík lékařský, velmi zajímavá, 
ale opomíjená bylina. Sraz na náměstí v 14:00 
a společný odchod na přednášku do střediska 
Červeného kříže na Lípové ulici. Přihlášení do pátku 
25.11. 

 



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.  

 

 

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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