
 

 

TyfloCentrum Brno, o. p. s. 
 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendá ř akcí a služeb – červen 2013  
4. června 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Připojte se k nám 
do čtenářského klubu, kde každý m ěsíc z místního 
a jiného tisku čerpáme informace o d ění v blízkém 
i vzdálen ějším okolí. Možno p řinést vlastní noviny, 
časopisy, knihy. P řihlášky do 3. 6.  

11. června 
úterý  

6:15 – 19:00 TURISTICKÝ VÝLET NA NOVÝ HRÁDEK 
U LUKOVA  – Nabízíme Vám možnost vydat se podruhé 
na výlet na Nový Hrádek u Lukova. Tentokrát nám již  
počasí bude jist ě přát a my si v plné kráse vychutnáme 
vycházku i následnou komentovanou prohlídku Nového 
Hrádku a výhled do okolí. Více informací v samostat né 
pozvánce. P řihlášky do 6. 6. 

12. června 
středa 

9:00 – 11:30 VÝROBA OZDOBNÝCH NÁDOB  – Navštivte 
naši výtvarnou dílu a vyrobte si p ředměty pro zkrášlení 
Vašeho domova. Tentokrát budeme spole čně tvo řit 
vázičky zdobené jutou a papírové misky. P říspěvek na 
materiál 20 K č. Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 10. 6. 

18. června 
úterý 

13:00 – 15:00 PO STOPÁCH VÝROBY „TEKUTÉHO 
CHLEBA“  – Blíží se léto a horké po časí, jež mají mnozí 
z nás neodmysliteln ě spjaté s oroseným p ůllitrem 
chmelového moku. A ť už mezi n ě patříte i Vy nebo jen 
toužíte nahlédnout do taj ů výroby piva, poj ďte s námi 
na exkurzi do vyškovského pivovaru. Vstupné 
s ochutnávkou je 50 K č, bez ochutnávky 30 K č. Více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 14. 6. 

25. června 
úterý 

13:00 – 17:00 PLAVBA PARNÍKEM PO BRN ĚNSKÉ 
PŘEHRADĚ – Zveme Vás na setkání p říznivc ů 
TyfloCentra Brno, o.p.s., které se jako již tradi čně koná 
ke konci školního roku na parníku na Brn ěnské 
přehrad ě. Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 19. 6. 



 

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 

 

28. června 
pátek  

13:00 – 16:00 POSEZENÍ PŘED PRÁZDNINAMI – 
Přivítejte s námi nadcházející čas dovolených 
u spole čného posezení na školní zahrad ě. Poslední 
předprázdninové setkání strávíme povídáním 
o uplynulých i p řipravovaných akcích, o našich plánech 
na druhou polovinu roku a nebude chyb ět ani tradi ční 
opékání špeká čků. Příspěvek 20 K č. Přihlášky do 25. 6.  

 
 

Každou st ředu v dob ě od 13 do 17 hodin m ůžete navštívit naši 
sociáln ě právní poradnu!  

 
 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle p ožadavk ů klient ů, 
nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit. 
Kdykoli nás však m ůžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 

Bližší informace a p řihlášky:  
Mgr. Zuzana Šrámková, sociální pracovník 
tel. 774 715 108, 532 308 248 
e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  

 


