
 

 

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 – zá ří/říjen 2013 
9. září 
pond ělí 

16:15 – 18:00 ÁJURVÉDA – P ŘIROZENÉ ZDRAVÍ – 
Ájurvéda je považována za nejstarší lé čebný systém na 
světě. Zrodila se ve starobylé Indii p řed více než 5 000 
lety a bývá nazývána „matkou všech lé čebných 
systém ů“. S p řírodními zákonitostmi ájurvédy a jejich 
využitím pro obnovu a udržení zdraví nás seznámí pa n 
Antonín Klap z Ayurveda Clinic na seminá ři, který se 
uskute ční od 16:30 v Knihovn ě Karla Dvo řáčka ve 
Vyškov ě. Pro účastníky je zajišt ěna ochutnávka 
sortimentu Zdravé výživy Harmonie Vyškov. Vstupné j e 
40 Kč. Více informací v samostatné pozvánce. P řihlášky 
do 6. 9. 

10. září 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Zveme Vás do 
čtenářského klubu, pravidelné aktivity TyfloCentra ve 
Vyškov ě, jehož sou částí bude plánování pr ůběhu klubu 
ve školním roce 2013/2014 podle Vašich p řání. 
Přihlášky do 9. 9. 

17. září 
úterý 

14:00 – 15:30 BESEDA S O ČNÍM LÉKAŘEM – Po letních 
prázdninách nás op ět navštíví MUDr. Libor N ěmec, aby 
zahájil další sezonu besed, jež jsou v ěnovány o ční 
problematice. První setkání ponese mírn ě provokativní 
název „Co nechceme slyšet…“ Jestli jste zv ědaví, co to 
je, tak p řijďte mezi nás. P řihlášky do 16. 9. 

23. září 
pond ělí 

16:00 – 18:00 O UMĚNÍ ORIENTÁLNÍHO TANCE  – 
Vydejte se s námi do sv ěta orientálního tance na 
besed ě s paní Libuší Rumpelovou čili orientální 
tanečnicí Aliseou. Dozvíte se nap říklad, jaké zdravotní 
účinky tento tanec má na naše t ělo a mysl a jaké druhy 
a styly tance existují. Výklad bude dopln ěn o ukázky 
hudebních nástroj ů z Orientu a chyb ět nebude ani 
taneční vystoupení! P řihlášky do 19. 9. 

24. září 
úterý 

8:30 – 12:00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA LETECKÉHO 
MUZEA VE VYŠKOVĚ – Už jste navštívili Muzeum 



 

Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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T: 515 919 770 | M: 774 715 100 | E: vedeni@tyflocentrumbrno.cz | W: centrumpronevidome.cz 

 

letecké a pozemní techniky sídlící na vyškovském 
letišti? Pokud ne a rádi byste si prohlédli a dotkl i se 
letadel a jiných exponát ů z válečných a povále čných 
let, p řipojte se k nám na komentovanou prohlídku. 
Vstup pro ZTP a ZTP/P je zdarma. Více informací 
v samostatné pozvánce. P řihlášky do 20. 9. 

30. září 
úterý 

14:00 – 16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE – Zúčastněte 
se motiva čního posezení u kávy a čaje v kancelá ři  
TyfloCentra (v p řípadě pěkného po časí v altánu). 
Společně zhodnotíme naši spolupráci, prob ěhlé aktivity 
a sdělíme si i zážitky z letních m ěsíců.  
Přihlášky do 29. 9. 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ŘÍJEN  
 

• AFRIKA OČIMA CESTOVATELŮ – NÁVŠTĚVA VÝSTAVY 
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRN Ě 

• VÝTVARNÁ DÍLNA – VÝROBA PODZIMNÍ DEKORACE  
• BESEDA O KÁV Ě V KNIHOVNĚ KARLA DVO ŘÁČKA 

 

Každou 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 a p řihlášky:  
Mgr. Zuzana Šrámková, sociální pracovník 
tel. 774 715 108, 532 308 248 
e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


