
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 – b řezen/duben 2015  
3. března 
úterý 
 

14:00 – 16:00 SPORTOVNĚ HERNÍ ODPOLEDNE – Máte 
chu ť si protáhnout t ělo, setkat se s p řáteli? Zveme  
Vás lehce si zasportovat do Smetanových sad ů ve 
Vyškov ě. Vyzkoušet si m ůžete pétanque či ozvu čený mí č. 
V případě nepříznivého po časí budeme ve st ředisku, kde 
si zahrajeme spole čenské stolní hry. P řihlásit se m ůžete 
do pond ělí 2.3. 

10. března 
úterý 

8:30 – 16:30 EXKURZE DO ČESKÉHO ROZHLASU BRNO  
Pojďte si s námi prohlédnout a podívat se do zákulisí 
Českého rozhlasu Brno. Více informací v pozvánce. 
Přihlásit se m ůžete do pátku 5.3. 

17. března 
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 
degenerativních poruch sítnice. P řihlásit se m ůžete        
do pond ělí 16.3. 

24. března 
úterý  

13:45 BOWLING  – Pojďte se s námi pobavit a protáhnout 
si tělo p ři bowlingu v hotelu Selský dv ůr. Cena za dráhu 
je 125 Kč na hodinu, která se rozpo čítá mezi všechny 
hráče. Přihlásit se m ůžete do pond ělí 23.3. 

31. března 
úterý 

12:30 RELAXOVÁNÍ V SOLNÉ JESKYNI V BRN Ě – Pojďte 
s námi relaxovat do solné jeskyn ě v Brn ě. Více informací 
v pozvánce. P řihlásit se m ůžete do pond ělí 27.3. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ  

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA DUBEN  

• Úterý 28.4. PROHLÍDKA VILY TUGENDHAT  

 
 
 



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 

 

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  


