
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 – říjen/listopad 2014  
2. října 
čtvrtek 

14:00 PÉTANQUE VE SMETANOVÝCH SADECH  – Zveme 
všechny p říznivce nejpopulárn ější francouzské hry 
Pétanque. Poj ďte si op ět zahrát s námi Pétanque 
do krásného 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 nejbl íže k 
cíli, který tvo ří dřevěná kuli čka, tzv. prasátko. P řihlásit se 
můžete do st ředy 1. 10. 

4. října 
sobota 

TYFLOBRNO – sout ěž v prostorové orientaci a 
samostatném pohybu nevidomých – pro p řihlášené. 

7. října 
úterý  

8:15 – 16:30 PROHLÍDKA STUDIA ČESKÉ TELEVIZE 
BRNO - Pojďte se s námi vypravit za poznáním zákulisí 
televizních studií v Brn ě. Společně nahlédneme pod 
pokli čku, kde vznikají kvízy, zpravodajství a další 
zajímavosti. Podrobn ější informace naleznete 
v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do pátku 3.10.  

10. října 
pátek 

9:45 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě V PROSTĚJOVĚ – 
Chcete chvíli zapomenout na starosti všedního dne? 
Pojďte s námi relaxovat na t ěle i na duši do solné 
jeskyn ě. Vstupné pro seniory a ZTP, ZTP/P 70 K č, 
průvodce platí rovn ěž 70 Kč. Sraz pro p řihlášené je v 9:45 
na autobusovém nádraží ve Vyškov ě. Přihlásit se m ůžete 
do čtvrtku 9.10. 

14. října 
úterý 

12:30 – 17:00 EXKURZE ZA OROSENÝM DRAKEM  – Máte 
rádi orosený mok zlatavé barvy? Máte jedine čnou 
možnost se s námi vypravit za poznáním, jak takový mok 
vzniká. Více informací v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 
pátku 3.10.  

21. října 
úterý 

7:15 – 19:00 DEN NA KARLŠTEJN Ě – Máte jedine čnou 
možnost se námi vrátit do minulosti a poznat krásy hradu 
Karlštejn. Více informací v samotné pozvánce. P řihlásit 
se můžete do pátku 3.10. 

24. října 
pátek 

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 čtvrtku 23.10. 



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 

 

30. října 
čtvrtek 

14:00 BOWLINGOVÉ ODPOLEDNE  – Pojďte s námi 
spole čně navštívit hotel Selský dv ůr ve Vyškov ě! 
Společně si protáhneme t ělo p ři bowlingu, p říjemně se 
pobavíme a po „sportu“ posedíme v restauraci. Cena 
bowlingové dráhy je 250 K č na hodinu a bude 
rozpo čítána podle po čtu účastník ů. Přihlásit se m ůžete 
do st ředy 29.10.  

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ  

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
STŘEDISKO BUDE UZAVŘENO TAKÉ V ÚTERÝ 28.10.  

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V LISTOPADU   
 

• Úterý 4.11. FIRMA SAGITA - BESEDA O KOMPENZA ČNÍCH 
POMŮCKÁCH  

• BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM 
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V TYFLOCENTRU 

 
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 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 

Osvobození 56, 682 01 Vyškov 

Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13:00 až 17:00 hodin 

Pevná linka: tel. 532 308 248, mobil: 774 715 108,  



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz  


