
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 – listopad/prosinec 2014  
 
4. listopadu 
úterý 
 

 
STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ 

PRACOVNÍKŮ 

11. listopadu 
úterý 

15:00 BOWLING  – Pojďte se s námi pobavit a protáhnout 
si tělo p ři bowlingu v hotelu Selský dv ůr. Cena dráhy je 
250 Kč. Přihlásit se m ůžete do 10.11. 

14. listopadu 
pátek 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – V kancelá ři 
TyfloCentra si p řečteme a prodiskutujeme, o čem se píše 
v místním tisku. Vlastní tiskoviny jsou vítány. P řihlásit se 
můžete do 13.11. 

18. listopadu 
úterý  

14:00 – 16:00 POMOCNÍCI V ŽIVOTĚ OSOB SE 
ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM – beseda o kompenza čních 
pomůckách. K nám do st řediska p řijede zástupce firmy 
Sagitta, aby nás seznámil s novinkami pro osoby se 
zrakovým postižením. Více informací v pozvánce. 
Přihlásit se m ůžete do 14.11.  

25. listopadu 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S O ČNÍM LÉKAŘEM – Srdečně 
všechny zveme na vypráv ění MUDr. Libora N ěmce. Pan 
doktor naše st ředisko navšt ěvuje pravideln ě každé dva 
měsíce. Nyní nám bude povídat o problematice Glaukomu  
(zelený zákal). P řihlásit se m ůžete do pond ělí 24.11. 

26. listopadu 
středa 

10:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Navštívili jste  
někdy TyfloCentrum? Máte p ředstavu, s čím vším Vám 
naše organizace m ůže pomoci? Víte, které služby Vám 
můžeme poskytnout zcela zdarma? Znáte kompenza ční 
pomůcky, které Vám mohou usnadnit život? Navštivte 
vyškovské TyfloCentrum a tyto a mnohé další informa ce 
Vám rádi zodpovíme p ři Dni otev řených dve ří TyfloCentra 
ve Vyškov ě. Budete mít možnost si n ěkteré kompenza ční 
pomůcky sami vyzkoušet. Všichni jste srde čně zváni! 

 
 
 
 
 
 



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 

 

UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ  
PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY V PROSINCI   
 

• KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA M ĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO  
 

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 
Mobilní telefon: 774 715 108, pevná linka: tel. 532  308 248 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz  


