
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 - březen 2017 - Vyškov           
                 

  7. března 
      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 14:00. Přihlášení do 6. 3. 

14. března 
      úterý 
      14:00 
         

BESADA S OČNÍM LÉKAŘEM – Všichni jste srdečně 
zváni na besedu MUDr. Libora Němce – očního 
specialisty na téma „Opakování je matka moudrosti II“. 
Pan doktor si připravil zajímavé povídání o nových 
metodách v léčbě zraku. Sraz ve středisku od 13:30. 
Přihlášení do 10.3. 

21. března   
      úterý 
      11:00 

VÝLET DO LULČE – Přijďte přivítat jaro a načerpat  
energii z přírody procházkou po naučné stezce, která 
přibližuje historii, památky a okolí obce Luleč. Okruh 
stezky se skládá ze dvou částí: historického okruhu 
uličkami obce a vycházkové trasy východním okolím 
Lulče s průchodem chatovou oblastí Kopaniny a 
prohlídkou areálu chrámu sv. Martina. Sraz na 
autobusovém nádraží v 10:50. Přihlášení do 20.3. 

28. března 
      úterý 
       7:55 

NÁVŠTĚVA OLOMOUCE – Pojďte s námi na výstaviště 
Flora v Olomouci. Komentovaná a hapticky uzpůsobená 
prohlídka nás zavede do rozsáhlých skleníků, kde si 
prohlédneme různé druhy rostliny, které nás uchvátí svou 
rozmanitostí, vůní a různobarevností. Vstupné zdarma. 
Dále navštívíme kostel sv. Mořice, který je považován za 
jeden z nejvýznamnějších dokladů gotické architektury 
na Moravě a také jeden z největších moravských 
chrámových prostorů. Kostel se pyšní neobyčejnými 
varhany, barokním nástrojem, který vytvořil vratislavský 
mistr Michael Engler v letech 1740 – 1745. Varhany jsou 
označovány za největší v České republice i v Evropě. 
Vstupné jednotné 40 Kč. Sraz na vlakovém nádraží v 7:45. 
Přihlášení do 24. 3.  



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
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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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