
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 – prosinec 2014  
 
4. prosince 
čtvrtek 
 

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 3.12. 

9. prosince 
úterý 

13:30 POMIKULÁŠSKÝ BOWLING  – Pojďte se s námi 
pobavit a protáhnout si t ělo p ři bowlingu v hotelu Selský 
dvůr. Bližší informace v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do 
8.12. 

12. prosince 
pátek 

14:00 – 16:00 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ – Přijďte za námi 
do st řediska TyfloCentra, kde si spole čně budeme 
povídat o váno čních zvycích. Atmosféru adventu 
dokreslíme poušt ěním koled. P řihlásit se m ůžete do 
11.12. 

16. prosince 
úterý  

13:30 – 16:00 HERNÍ ODPOLEDNE  – Máte chu ť posed ět  
v příjemném prost ředí, popovídat si a zahrát si známé  
i méně známé stolní hry? Zveme Vás do TyfloCentra ve 
Vyškov ě, vedle klasických her, jako je Člověče, nezlob se 
nebo karty, jsme pro tuto p říležitost z našeho brn ěnského 
střediska zap ůjčili také další spole čenské hry. P řihlášky 
do 15.12. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO JE KAŽDÉ  

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 

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. 
 

 



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 

 

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  


