
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 – zá ří/říjen 2014 
2. září 
úterý 

14:00 – 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE – Přijměte naše 
srde čné pozvání k poprázdninovému posezení 
v kancelá ři TyfloCentra (v p řípadě hezkého počasí    
v altánu), kde zhodnotíme akce minulé a povíme si   
o plánovaných aktivitách. P řihlásit se m ůžete do pond ělí   
1. 9. 

4. září 
čtvrtek  

10:00  PÉTANQUE VE SMETANOVÝCH SADECH  – Pojďte 
si s námi zahrát nejpopulárn ější hru ve Francii v krásném 
prost ředí Smetanových sad ů ve Vyškov ě. Pétanque je 
francouzská spole čenská hra pro dv ě 1–3 členná 
družstva. Cílem hry je umístit koule co nejblíže k cíli, 
který tvo ří dřevěná kuli čka, tzv. prasátko. P řihlásit se 
můžete do st ředy 3. 9. 

9. září 
úterý 

8:20 – 17:45 ZÁMEK V NÁM ĚŠTI NAD OSLAVOU  – Pojďte 
se s námi vypravit za poznáním Zámku Nám ěšť nad 
Oslavou. Zámkem nás provede pan kastelán. Také se 
zaposloucháme do varhan, na které nám zahraje. Více  
informací v samotné pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 
pátku 5.9.  

15. září 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  - Zajímá Vás, co nového 
se událo ve vašem okolí? Navštivte náš čtenářský klub, 
kde se čtením tisku pravideln ě informujeme o událostech 
z našeho regionu. Možno p řinést vlastní noviny, časopisy 
a knihy. P řihlásit se m ůžete do pátku 12.9. 

16. září 
úterý 

8:30 – 15:30 MUZEUM KOČÁRŮ ČECHY POD KOSÍŘEM – 
Pojďte s námi poznat historii ko čárů a shlédnout unikátní 
exponáty. Více informací v pozvánce. P řihlásit se m ůžete 
do pátku 12. 9. 

23. září 
úterý 

9:45 – 16:30 BOTANICKÁ ZAHRADA V PROST ĚJOVĚ – 
Zveme všechny, které zajímají rostliny, aby se s ná mi jeli 
podívat do Botanické zahrady v Prost ějově. Více 
informací v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do pátku 19.9. 

30. září 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S O ČNÍM LÉKAŘEM – Po letních 
prázdninách nás op ět navštíví MUDr. Libor N ěmec, aby 
zahájil další sezonu besed o o ční problematice. Jestli jste 
zvědaví, jaké téma si pro nás pan doktor p řipravil, tak 
přijďte mezi nás. P řihlásit se m ůžete do pond ělí 29.9. 



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 V ŘÍJNU  
 

• Sobota 4.10. TYFLOBRNO  – sout ěž v prostorové orientaci a 
samostatném pohybu nevidomých  

 
• Úterý 7.10. EXKURZE DO STUDIÍ ČESKÉ TELEVIZE V BRNĚ  

Zajímá Vás jak vypadá zákulisí České televize? Kde se to čí kvízy, 
zpravodajství a ……. Máte možnost si s námi nahlédno ud do zákulísí 
studií České televize Brno. P řihlášky do 3.10. 
 

• Úterý 14.10. EXKURZE DO PIVOVARU STAROPRAMEN  
Taky si ob čas řeknete, že jdete na „jedno“ a sedíte u oblíbeného 
moku celý ve čer? Poj ďte s námi na exkurzi do Starobrn ěnského  
pivovaru. P řihlášky do 3.10. 

 

Každou všední 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, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  

Mgr. Martin Novosad, sociální pracovník 
tel. 774 715 108, 532 308 248 
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  

 


