
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 – kv ěten/červen 2015  
5. května 
úterý 

13:30 – 15:30 HERNÍ ODPOLEDNE  – Máte chu ť posed ět 
v p říjemném prost ředí, popovídat si a zahrát si známé 
i méně známé stolní hry? Zveme Vás do TyfloCentra 
ve Vyškov ě. Můžete si zahrát hry, které jsou p římo ur čené 
pro zrakov ě postižené, jako je Člověče, nezlob se nebo 
karty nebo šachy. P řihlášky do pond ělí 4.5. 

12. května 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Připojte se k nám 
do čtenářského klubu, kde z místního a jiného tisku 
čerpáme informace o d ění v okolí. Možno p řinést i vlastní 
noviny a periodika. P řihlásit se m ůžete do pond ělí 11.5. 

19. května 
úterý   

11:00 – 17:00 ETIOPIE: PRAV ĚKÉ OMO – Zveme všechny 
příznivce cestování na zajímavou cestovatelskou besed u 
s Davidem Švejnohou – známým cestovatelem 
a fotografem. Více informací v pozvánce. P řihlásit 
se můžete do čtvrtku 14.5. 

21. května 
čtvrtek 

16:00 – 17:30 BESEDA O BARIÉRÁCH KOLEM NÁS  – 
Osoby se zrakovým postižením mají mnohdy potíže 
s pohybem a orientací mimo domov. Proto zveme 
všechny, kte ří se cht ějí dozv ědět, jak se bezpe čně 
pohybovat a orientovat v prost ředí mimo domov .  
Navštíví nás odborník na odstra ňování architektonických 
barier pan Josef Kone čný, který nám řekne, jak se 
pohybovat tak, abychom se s p řípadnými bariérami 
vyrovnali a dokázali je p řekonat. P řihlášky do úterý 19.5. 

26. května 
úterý 

9:25 – 16:30 BOTANICKÁ ZAHRADA V PROST ĚJOVĚ – 
Zveme všechny, které zajímají rostliny, poje ďte se s námi 
podívat do botanické zahrady v Prost ějově. V botanické 
zahradě je pro nás p řipravená komentovaná prohlídka. 
Rostliny si budete moci hmatem i čichem prohlédnout. 
Trvání prohlíky cca 1,5 hodiny. Sraz pro p řihlášené je  
v 9:25 na autobusovém nádraží ve Vyškov ě. Přihlásit se 
můžete do pátku 22.5. 

28. května 
čtvrtek  

13:45 BOWLING  – Pojďte se s námi pobavit a protáhnout 
si tělo p ři bowlingu v hotelu Selský dv ůr. Zde je pro Vás 
rezervovaná hrací dráha. Cena za dráhu je 125 K č 
na hodinu, která se rozpo čítá mezi všechny hrá če. 
Přihlásit se m ůžete do st ředy 27.5.  

 



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 

 

 
TMAVOMODRÝ FESTIVAL  
Ve dnech 15. – 16. 5. prob ěhne již 26. ro čník Tmavomodrého festivalu. 
Více informací v samostatné pozvánce.  

 
 
 

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

 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA ČERVEN: 
 

• úterý 23.6. BESEDA S O ČNÍM LÉKAŘEM 

• PŘEDPRÁZDNINOVÉ OPÉKÁNÍ ŠPEKÁ ČKŮ 

• NÁVŠTĚVA JALOVÉHO DVORU  
 
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  


