
 

 

TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

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

 

Kalendář akcí a služeb – květen/červen 2014 
6. května 
úterý 

14:30 – 16:30 BOWLING S POSEZENÍM - Přijďte si 
protáhnout tělo a zasoutěžit si při bowlingu, který pro 
Váš zájem opět zařazujeme do programu. Po hře si 
odpočineme a popovídáme v přilehlé restauraci. Sraz 
ve 14:20 před Squash Centrem ve Vyškově. Cena dráhy 
150 Kč/hod – rozpočítáme dle počtu klientů. 
Přihlášky do 5. 5.  

13. května 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM – Zveme 
Vás na pravidelný cyklus přednášek zaměřený na 
problematiku zraku. MUDr. Libor Němec si pro Vás 
v tomto měsíci připravil přednášku na téma 
„Nejčastější chyby v péči o zrak“. Jste srdečně zváni!  
Přihlášky do 9. 5.  

19. května 
pondělí 

14:00 – 16:00 PŘEDNÁŠKA O VESMÍRU – Chcete se 
ponořit do tajemství vesmíru a dozvědět se informace, 
které rozšíří Vaše obzory? Zajímá Vás hledání 
mimozemských civilizací? Potom si přijďte k nám do 
střediska poslechnout přednášku Mgr. Dobromily 
Patákové. Více v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 15. 5.  

20. května 
úterý 

9:45 – 16:30 VÝLET DO LOŠTIC A NÁVŠTĚVA HRADU 
BOUZOV – Rádi Vás přivítáme na celodenním výletě, 
kde navštívíme muzeum tvarůžků s možností 
ochutnávky a poté si prohlédneme hrad Bouzov 
s komentovaným výkladem. Jedeme vlastním 
autobusem. Nenechte si ujít tento jistě zajímavý výlet! 
Přihlášky do 9. 5. 

26. května 
pondělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Zajímá Vás, co 
nového se událo ve vašem okolí? Navštivte náš 
čtenářský klub, kde se čtením tisku pravidelně 
informujeme o událostech z našeho regionu. Možno 
přinést vlastní noviny. Přihlášky do 7. 5.  



 

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 

 

27. května 
úterý 

9:00 – 16:00 TURISTICKÝ VÝLET NA ODPOČÍVADLO 
JARMILKA – Pojďte si s námi prohlédnout přírodní 
rezervaci Větrníky, kde se nachází na nejvyšším bodě 
Větrníků, ekoodpočívadlo Jarmilka, které je vzdálené 
3,5 km od Letonic. Více informací v samostatné 
pozvánce. Přihlášky do 21. 5.  

 
Ve dnech 16. – 17. 5. proběhne již 25. ročník Tmavomodrého festivalu. 
Více informací v samostatné pozvánce. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ČERVEN 
 

 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA STUDIA RADIA KROKODÝL 

 LÁZNĚ SKALKA 
 

Každou středu v době od 13 do 17 hodin můžete navštívit naši 
sociálně právní poradnu! 

 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle požadavků klientů, 
nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 
Kdykoli nás však můžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 

Bližší informace a přihlášky: 
Mgr. Martin Novosad, sociální pracovník 
tel. 774 715 108, 532 308 248 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
Renata Hejkerlíková, pracovnice v sociálních službách 
Tel. 532 308 248 
e-mail: hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz  
 
Konzultační a poradenský den: středa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov 


