
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 – červen 2015  
2. června 
úterý 
 

12:30 RELAXOVÁNÍ V SOLNÉ JESKYNI V BRN Ě – Pojďte 
se s námi vypravit do solné jeskyn ě v Brn ě, kde spole čně 
zapomeneme na b ěžné starosti. Sraz pro p řihlášené je 
v 12:30 na autobusovém nádraží ve Vyškov ě, vstupné: 
plné 130 K č; ZTP, ZTP/P 105 Kč; průvodce 100K č; senio ři, 
senior pas 85 K č. Přihlásit se m ůžete do pond ělí 1.6. 

4. června 
čtvrtek  

13:45 ODPOLEDNE S PÉTANQUEM V ZÁMECKÉ 
ZAHRADĚ VE VYŠKOVĚ – Pojďte si s námi zahrát 
nejpopulárn ější hru ve Francii v krásném prost ředí 
zámecké zahrady ve Vyškov ě. Pétanque je francouzská 
spole čenská hra pro dv ě 1–3 členná družstva. Cílem hry 
je umístit koule co nejblíže k cíli, který tvo ří dřevěná 
kuli čka, tzv. prasátko. Pravidla hry jsou uzp ůsobená 
slabozrakým a nevidomým. P řihlásit se m ůžete 
do st ředy 3.6. 

9. června 
úterý 

13:45 BOWLING  – Pojďte se s námi pobavit v p říjemném 
prost ředí hotelu Selský dv ůr a zahrát si oblíbenou hru 
bowling s p řizpůsobenými podmínkami pro slabozraké 
a nevidomé. Cena za dráhu je 125 K č na hodinu, která se 
rozpo čítá mezi všechny hrá če. Přihlásit se m ůžete 
do pond ělí 8.6. 

10. června 
středa 

STŘEDISKO UZAVŘENO Z DŮVODU ŠKOLENÍ 
(pracovníka lze kontaktovat telefonicky) 

18. června 
čtvrtek 

13:30 POSEZENÍ PŘED PRÁZDNINAMI – Zveme Vás na 
spole čné posezení na školní zahrad ě. Setkání strávíme 
povídáním o uplynulých i p řipravovaných akcích, 
o našich plánech na druhou polovinu roku a nebude 
chyb ět ani tradi ční opékání špeká čků. S sebou si p řineste 
to, co si bude chtít opéct. Pití a pe čivo bude zajišt ěno.  
Přihlášky do 15. 6. 

23. června 
úterý 

14:00 BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM – Srdečně všechny 
zveme na besedu MUDr. Libora N ěmce, očního 
specialisty. Pan doktor si pro nás p řipravil zajímavé 
povídání o novinkách v lé čbě zraku. P řihlásit se m ůžete 
do pond ělí 22.6. 

 



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 NA ČERVENEC A SRPEN 
 

• VYCHÁZKA K RYBNÍKU KA ČENEC 

• NÁVŠTĚVA JALOVÉHO DVORU  

• VYCHÁZKA NA KOZINU U D ĚDIC 
 

 
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  


