
 

 

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 – říjen/listopad 2013  
7. října 
pond ělí 

16:15 – 18:00 KÁVA  – Opět máme možnost zapojit se 
do Akademie volného času, která se koná v Knihovn ě 
Karla Dvo řáčka, a zúčastnit se jedné ze zajímavých 
akcí. Tentokrát Vás zveme na první besedu z cyklu 
o kávě, čaji a vínu. Pat říte-li mezi p říznivce kávy, p řijďte 
se dozv ědět něco více o tomto sv ětově oblíbeném 
nápoji. Vstupné je 40 K č. Permanentka na všechny t ři 
přednášky (Káva, Čaj, Víno) stojí 100 K č. Přihlášky do 
4. 10. 

14. října 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Navážeme na 
zajímavé čtení knihy „Liliová hora“, která nás minulý 
měsíc uchvátila. Op ět se pono říme do zajímavých 
a mnohdy tajuplných p říběhů z okolí Vyškova. 
Přihlášky do 13. 10. 

15. října 
úterý 

08:30 – 14:00 DOBRODRUŽNÁ AFRIKA O ČIMA 
CESTOVATELŮ – Zveme Vás na zajímavou expozici 
Moravského zemského muzea. Jednotlivé části výstavy 
budou dopln ěny výb ěrem africké fauny a exponáty 
získanými z expedic v ědeckých pracovník ů. Součástí 
výstavy budou interaktivní p ředměty a repliky 
na dosah, speciální ozvu čení sálu, promítání 
dokument ů a fotografií. Více informací v samostatné 
pozvánce. P řihlášky do 9. 10. 

21. října 
pond ělí 

14:00 – 16:00 „DUŠI ČKY“ SE BLÍŽÍ  – Vypravte se s námi 
na vyškovský h řbitov, kde se nám dostane jedine čné 
komentované prohlídky od místního správce pana 
Jiřího Lelka. Zastavíme se u hrob ů významných 
vyškovských osobností, odkryjeme více i mén ě známou 
historii h řbitova a projdeme se rozsáhlým sklepením, 
které se zde nalézá. Návšt ěva hřbitova nemusí mít jen 
truchlivý charakter, neváhejte a poj ďte se s námi 
pono řit do tajemné tém ěř „duši čkové“ atmosféry. Více 



 

Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 18. 10. 

23. října 
středa 

9:00 – 11:00 RŮŽE Z LISTÍ – Na přání našich klient ů si 
vytvo říme růži složenou z listí. V p řípadě nedostatku 
materiálu vyrobíme jinou podzimní dekoraci. P říspěvek 
na materiál 20 – 50 K č (podle konkrétní dekorace). 
Přihlášky do 18. 10. 

28. října 
pond ělí 

STÁTNÍ SVÁTEK – STŘEDISKO UZAVŘENO 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY LISTOPAD   
 

• BESEDA O ČAJI V KNIHOVNĚ KARLA DVO ŘÁČKA 
• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
• ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA  

 

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 
 
Renata Hejkerlíková, pracovnice v sociálních službá ch 
Tel. 532 308 248 
e-mail: hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz  
 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov  


