
 

 

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 – leden/únor 2014  
7. ledna 
úterý 

14:00 – 16:00 NOVOROČNÍ POSEZENÍ V KAVÁRNĚ – 
Zveme Vás na posezení v nov ě otev řené neku řácké 
a bezbariérové kavárn ě Nota café na Husov ě ulici. 
Společně se ohlédneme za uplynulým rokem, 
prohlédneme si velkoformátové fotografie z akcí z r oku 
2013, vychutnáme si doznívající atmosféru Vánoc 
a pokusíme se p říjemně naladit do nového roku 2014. 
Nápady a nám ěty na nové aktivity jsou vítané! P řihlášky 
do 6. 1. 

14. ledna 
úterý 

14:00 – 16:00 BOWLING S POSEZENÍM  – Pojďte s námi 
navštívit Squash centrum! Spole čně si po Vánocích 
protáhneme t ělo p ři bowlingu a ud ěláme něco pro své 
zdraví. Poté si odpo čineme v p řilehlé restauraci. Více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 8. 1. 

20. ledna 
pond ělí 

16:15 – 18:00 VYUŽITÍ KONOPÍ V POTRAVINÁ ŘSTVÍ 
A KOSMETICE – Vydejte se s námi do Knihovny Karla 
Dvořáčka, kde v rámci Akademie volného času 
prob ěhne další setkání z cyklu o zdravém životním 
stylu a stravování. Po p řednášce o ájurvéd ě, která se 
konala v zá ří, teď přijde na řadu konopí a jeho využití 
v potraviná řství a kosmetice. Besedu p řipraví paní 
Zdena Chmelíková a výklad bude obohacen o ochut-
návku konopného oleje a p ředstavení kosmetické řady. 
Vstupné 40 K č. Přihlášky do 17. 1. 

21. ledna 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S O ČNÍM LÉKAŘEM – Lidské 
tělo je nikdy nekon čícím zdrojem poznatk ů a informací. 
Přijďte si poslechnout, jaké jsou nové post řehy v o ční 
problematice. O tomto tématu nám jako obvykle 
povypráví MUDr. Libor N ěmec – oční léka ř z Vyškova. 
Přihlášky do 20. 1. 

27. ledna 
pond ělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Další setkání 
čtenářského klubu naváže na četbu oblíbené knihy 
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Liliová hora, ve které se pono říme do vypráv ění 
o zajímavých lidských osudech lidí z okolí Vyškova.  
Přihlášky do 27. 1. 

29. ledna 
středa 

9:00 – 11:00 HUDEBNÍ POSEZENÍ  – Zveme Vás na první 
z řady setkání, kde si budeme p řipomínat známé 
zpěváky a zp ěvačky a poslouchat písn ě, které kdysi 
zněly z našich rádií. Na úvodním posezení si povíme 
o připravovaných tématech a p ři plánování se rádi 
necháme inspirovat Vašimi oblíbenými interprety 
z různých hudebních styl ů. Po té se zaposloucháme do 
hitů československé populární hudby z 60. – 70. let 20. 
století. Vzpomínáte na Martu Kubišovou, Václava 
Neckáře či Milana Chladila? P řijďte se dozv ědět něco 
o jejich život ě a poslechnout si (nejen) jejich písn ě! 
Přihlášky do 27. 1. 

 
Připomínáme, že ve dnech 19. prosince 2013 - 1. ledna  2014 

bude st ředisko uzav řeno.  
 
 
 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ÚNOR  
 

• „ZELENÉ“ A KONVEN ČNÍ POTRAVINY – BESEDA V KNIHOVN Ě 
KARLA DVO ŘÁČKA 

• BURZA KUCHAŘSKÝCH RECEPTŮ 
• VYCHÁZKA VYŠKOVEM S VÝKLADEM O HISTORICKÝCH 

PAMÁTKÁCH  
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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. 

 

Od 1. 1. 2014 vstupuje v platnost nový ob čanský zákoník. Tento 
zákoník se týká r ůzných oblastí práva, nap říklad rodinného, 
smluvního, d ědického, náhrady újmy aj. Budete-li mít n ějaké dotazy 
související s novým ob čanským zákoníkem, neváhejte se na nás 
obrátit, rádi Vám pom ůžeme Vaše otázky zodpov ědět. 
 

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  


