
 

 

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 – červenec/srpen 2014  
8. července 
úterý  

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 7.7. 

15. července 
úterý 

14:00 – 16:00 VZPOMÍNÁNÍ NA ČAS MLÁDÍ  – Všichni 
jste zváni si spole čně zavzpomínat! P řijde si za námi 
povídat a spole čně zavzpomínat na hezké chvíle ze 
života. P řihlášky do 14.7.  

23.7. – 1.8.  
 

STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ČERPÁNÍ 

DOVOLENÉ 

 
5. srpna 
úterý 

9:50 – 16:30 ZA POVĚSTMI DRAHANSKÉ VRCHOVINY  - 
Zveme Vás na výlet za krásami Drahanské vrchoviny. 
Tato zajímavá nau čná stezka nás provede pov ěstmi, 
které se k tomuto kraji váží. Pov ěsti byly čerpány 
z knihy „Je to pravda pravdoucí…“ od P. Klva če            
a R. Mikulky. Bližší informace v pozvánce.  
Přihlášky do 4.8. 

12. srpna 
úterý 

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 11.8. 

19. srpna 
úterý 

9:30 – 16:30 PROHLÍDKA ZÁMKU KROM ĚŘÍŽ – Pojďte 
si s námi prohlédnout nádherný památkový skvost 
zámek v Krom ěříži a přilehlé okolí. Více informací 
najdete v pozvánce. P řihlášky do 15. 8.   

26. srpna 
úterý 

14:30 – 16:30 BOWLING S POSEZENÍM  – Přijďte se 
s námi pobavit a zasout ěžit p ři bowlingu. Po skon čení 
hry si odpo čineme v p řilehlé restauraci. Sraz v 14:15 
před Squash centrem ve Vyškov ě. Cena dráhy je  
150 Kč/hod. P řihlášky do 21. 8.  



 

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, KTERÉ PLÁNUJEME   
 

• EXKURZE NA LETIŠTĚ BRNO – TUŘANY 
• MUZEUM KOČÁRŮ V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM 
 

  
Toto je poslední program, který p řed letošními prázdninami zasíláme. 

Na začátku zá ří obdržíte nový program. 
 

Pracovníci TyfloCentra ve Vyškov ě Vám p řejí příjemné prožití 
letních prázdnin a dovolených. 

 
Každou st ředu v dob ě od 13 do 16 hodin m ůžete navštívit naši 
sociáln ě právní poradnu po p ředchozí telefonické domluv ě. 
 
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  
 


