
 

 

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/červenec 2014  
3. června 
úterý  

8:30 – 16:00 MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC  - Pojďte 
si prohlédnout prostory budovy Moravského divadla 
Olomouc, kam se b ěžně nedostanete. Sraz v 8:20  
na autobusovém nádraží ve Vyškov ě. Více informací 
v pozvánce. P řihlášky do 30. 5. 

10. června 
úterý 

15:00 – 16:00 NÁVŠTĚVA AQUAPARKU VE VYŠKOV Ě -  
Zveme všechny p říznivce vodních radovánek 
k návšt ěvě vyškovského bazénu. Možnost využití parní 
sauny či vířivé vany. Sraz p řed aquaparkem ve 14:50 
hod. Cena: 70 K č/hod, pro ZTP/P 50 K č/hod a doprovod 
zdarma. P řihlášky do 6. 6.  

16. června 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  - Máme pro Vás op ět 
připraveny novinky nejen z Vyškova a jeho okolí. Poku d 
budete mít zájem, p řineste si vlastní noviny, časopisy  
a knihy, které Vás zajímají! P řihlášky do 13.6. 

17. června 
úterý 

13:00 – 17:00 PLAVBA PARNÍKEM PO BRN ĚNSKÉ 
PŘEHRADĚ  - Srdečně Vás zveme na setkání všech 
příznivc ů TyfloCentra Brno, o.p.s., které se koná ke 
konci školního roku na Brn ěnské p řehradě. Více 
informací v pozvánce. P řihlášky do 13. 6. 

24. června 
úterý 

13:00 – 16:30 PŘEDPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ 
S OPÉKÁNÍM - zveme Vás na každoro ční opékání 
špeká čků na školní zahrad ě. Více informací v pozvánce. 
Přihlášky do 20. 6.  

30. června 
pond ělí 

14:00 – 15:30 JÓGA PRST Ů - V konečcích prst ů se 
nachází p řibližn ě 4 000 nervových zakon čení, která jsou 
prost řednictvím energetických drah spojená se všemi 
tělesnými orgány. Jejich aktivace jemným tlakem má 
povzbuzující a také uklid ňující ú činky. Více informací  
v  pozvánce. P řihlášky do 27. 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 

 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY  
 

• PĚŠÍ STEZKA „ZA POV ĚSTMI DRAHANSKÉ VRCHOVINY“  
• BOWLING VE SQUASH CENTRU  
 

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. Martin Novosad, sociální pracovník 
tel. 774 715 108 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
 
Renata Hejkerlíková, pracovnice v sociálních službá ch 
Tel. 532 308 248 
e-mail: hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz  
 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


