
 

 

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 – prosinec 2013  
3. prosince 
úterý 

14:00 – 16:00 ŽIVOTNÍ CYKLUS V ČELSTVA – Na přání 
klient ů jsme do TyfloCentra po čase opět pozvali pana 
Jaromíra Tauše – v čelaře z Hamilton, který nám 
povypráví o život ě včel. Přijďte načerpat nové poznatky 
o tomto užite čném hmyzu. P řihlášky do 2. 12. 

10. prosince 
úterý 

13:30 – 16:00 VÁNOČNÍ NEPEČENÉ CUKROVÍ – Přijďte 
za námi do st řediska a spole čně se pustíme do p řípravy 
nepečeného cukroví vhodného i pro diabetiky. V ěříme, 
že naše recepty Vám budou chutnat! P říspěvek dle 
počtu zájemc ů 60 - 80 Kč. Více informací v samostatné 
pozvánce. P řihlášky do 6. 12. 

11. prosince 
středa 

9:00 – 10:30 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KOSTELA  – 
Zveme Vás na komentovanou prohlídku kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškov ě. Tento pozdn ě 
gotický kostel z 15. století je vedle radnice a zám ku 
jist ě zajímavou dominantou m ěsta. My si spole čně 
tento kostel prohlédneme a dozvíme se n ěco z jeho 
historie.  Více informací v samostatné pozvánce. 
Přihlášky do 6. 12. 

16. prosince 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Pokud máte rádi 
povídky z našeho regionu a zatím jste neslyšeli o k nize 
Liliová hora, pat ří pozvání na čtenářský klub práv ě 
Vám. Pověsti z Lul če, Habrovan a jiných míst v okolí 
Vyškova sepsala spisovatelka Jaroslava Říhová. 
Přihlášky do 16. 12. 

17. prosince 
úterý 

13:30 – 16:00 TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ 
U KÁVY A ČAJE – Přesně týden p řed Štědrým dnem 
Vás naposledy v tomto roce p řivítáme ve st ředisku. 
Necháme se naplno unášet sváte ční atmosférou, 
popovídáme si u teplých nápoj ů, ochutnáme nepe čené 
cukroví p řipravené klienty p řed týdnem a váno ční 
kulisu dotvo ří hrající koledy. P řihlášky do 16. 12. 



 

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 

 

VE DNECH OD 19. PROSINCE 2013 DO 1. LEDNA 2014 
BUDE STŘEDISKO UZAVŘENO 

 
 
 

Přejeme Vám p říjemné prožití váno čních 
svátk ů, v novém roce pevné zdraví a t ěšíme 

se s Vámi na setkání v roce 2014. 
 
 
 

 
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  
 


