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poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
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Kalendá ř akcí a služeb – listopad/prosinec 2013  
4. listopadu 
pond ělí 

16:15 – 18:00 ČAJ – Zveme Vás na besedu v Knihovn ě 
Karla Dvo řáčka, jejímž tématem je čaj. Myslíte si, že se 
o tomto – pro nás b ěžném – nápoji nem ůžete dozv ědět 
nic zajímavého? P řijďte na setkání s paní Veronikou 
Vinickou a ta Vás p řesvědčí, že povídání o čaji může 
být poutavé a plné nových informací! Vstupné je 40 Kč. 
Přihlášky do 1. 11. 

5. listopadu 
úterý 

14:00 – 15:30 UMĚLECKÉ ŘEZBÁŘSTVÍ V GALERII 13 – 
Tomiš Zedník je vyškovský socha ř a řezbář, jehož díla 
vynikají řemeslnou zru čností a originálním 
zpracováním. Vydejte se s námi do Galerie 13, kde s e 
seznámíme s tvorbou pana Zedníka a vyslechneme si 
komentá ře přímo z úst autora. Haptická prohlídka je 
samoz řejmostí! Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 4. 11. 

11. listopadu 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – V pravidelném 
čtenářském klubu budeme pokra čovat v četbě knihy 
„Liliová hora“ od Jaroslavy Říhové. Poj ďte si 
poslechnout p říběhy, které se váží ke krajin ě v okolí 
Vyškova. P řihlášky do 11. 11. 

19. listopadu 
úterý 

9:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Rok se 
s rokem sešel a TyfloCentrum ve Vyškov ě opět otevírá 
své dve ře všem, které zajímá, co se u nás d ěje a jak to 
ve st ředisku vypadá. P řipravujeme pro Vás obvyklé 
ukázky pom ůcek, p ředstavení služeb a nov ě si také 
budete moci prohlédnout výrobky našich koleg ů 
z chrán ěné dílny brn ěnského TyfloCentra. Hravé 
návšt ěvníky navíc ur čitě potěší ukázka smyslových 
kvízů a her. Více informací v samostatné pozvánce. 

26. listopadu 
úterý  

14:00 – 16:00 BESEDA S O ČNÍM LÉKAŘEM – Srdečně 
zveme na vypráv ění MUDr. Libora N ěmce, které se koná 
pravideln ě každé dva m ěsíce. Tentokrát na téma Omyly 



 

Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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a mýty. O jaké mýty se jedná? P řijďte a jist ě se dozvíte 
mnoho zajímavého a inspirujícího! P řihlášky do 25. 11. 

27. listopadu 
středa 

9:00 – 11:00 ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA  – Vánoce se 
nezadržiteln ě blíží a my si v naší výtvarné díln ě  
vytvo říme adventní v ěnec, který si poté budete moci 
pověsit doma na dve ře. Jist ě to bude milé p řivítání pro 
každou návšt ěvu, která k Vám b ěhem adventu a Vánoc 
zavítá. Příspěvek na materiál 50 - 70,- K č. Více informací 
v samostatné pozvánce. P řihlášky do 21. 11. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PROSINEC   
 

• BESEDA O VÍNĚ V KNIHOVNĚ KARLA DVO ŘÁČKA 
• VÁNOČNÍ NEPEČENÉ CUKROVÍ 
• PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE 

 

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  


