
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 - leden 2017 - Vyškov 

                           
  3. ledna 
      úterý                            

  13:30 

NOVOROČNÍ POSEZENÍ V KAVÁRNĚ - Pojďte se projít 
městem a nasát atmosféru Nového roku. Procházku 
zakončíme společným posezením v bezbariérové 
nekuřácké kavárně Nota café, kde se společně 
ohlédneme za uplynulým rokem. Sraz na náměstí před 
MěÚ  v 13:30. Přihlášení do 2. 1.  

 10. ledna 

   úterý 

   13:30 

 

VÝSTAVA V MUZEU VYŠKOV - Ten dělá to a ten zas 
tohle -  výstava o tradičních řemeslech s dílnami. Na 
výstavě jsou prezentovány předměty z muzejní sbírky – 
nářadí a výrobky vztahující se ke kovářství, stolařství, 
ševcovství, tkalcovství, hrnčířství, ale také třeba 
perníkářství. Hlavní součástí výstavy jsou malé dílny, 
kde si můžete některé z řemesel vyzkoušet. Vstupné pro 
ZTP, ZTP/P – 25 Kč, doprovod - 25 Kč. Sraz na náměstí 
před MěÚ v 13:30. Přihlášení do 9. 1. 

17. ledna   
      úterý 
      14:00 

BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM - Přijďte na besedu 
s očním lékařem MUDr. Liborem Němcem, na téma 
“Opakování je matkou moudrosti“. Sraz ve středisku od 
13:30. Přihlášení do 16. 1. 

24. ledna 
      úterý 
      13:30 

STOLNÍ HRY VE STŘEDISKU -  Přijďte si zahrát a pobavit 
se u hapticky upravených her do střediska Tyflocentra. 
Sraz od 13:30. Přihlášení do 23. 1.                         

31. ledna 
      úterý 
      14:00 

 

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 13:30. Přihlášení do 30. 1. 
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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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