
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 - únor 2017 - Vyškov           
                 

  7. února 
      úterý 
      14:00 

BESEDA O KOMPENZAČNÍCH POMŮCKÁCH - Přijďte na 
besedu o kompenzačních pomůckách od firmy NUMEX, 
která se zabývá výrobou, prodejem a servisem výpočetní 
techniky a speciálních kompenzačních pomůcek pro 
zdravotně postižené. Firma vyrábí digitální čtecí zařízení 
a zápisníky pro nevidomé. Sraz ve středisku od 13:30. 
Přihlášení do 3. 2. 2017. 

14. února 
      úterý 
      14:00 
         

VÝSTAVA V MUZEU VYŠKOV – Kam nám uletěly včely. 
Výstava se věnuje historii včelařství, představuje 
včelstva a včely, popisuje jejich obydlí a způsob života. 
Dozvíte se, co všechno předchází tomu, než si na chleba 
namažeme lahodný med. Vstupné pro ZTP, ZTP/P 25 Kč, 
doprovod - 25 Kč. Sraz u muzea v 13:50. Přihlášení do 
13. 2. 

21. února   
      úterý 
      14:00 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY KARLA DVOŘÁČKA – Besedu o 
audioknihách nám připraví, ochotná pracovnice 
knihovny. Dozvíme se o vzniku audioknih a podle přání 
se zaposloucháme do vybraných titulů. Sraz před 
knihovnou v 14:00. Přihlášení do 20. 2. 

28. února 
      úterý 
      14:30 

BESEDA S MUDr. BLANKOU CHALOUPKOVOU – Na 
téma Chřipka a nemoci z nachlazení. Sraz na autobusové 
zastávce Křečkovice v 13:50 a společný odchod na 
přednášku do Oblastního spolku Český červený kříž ve 
Vyškově na Lípové ulici. Přihlášení do 27. 2.                         
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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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