
 

 

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 – únor/b řezen 2014 
4. února 
úterý 

14:00 – 16:00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA  
VYŠKOVEM – Pojďte s námi poznávat krásy historic-
kého centra Vyškova. Spole čně s paní Renatou Kotulá-
novou – histori čkou vyškovského muzea se dozvíme 
spoustu zajímavostí. V p řípadě špatného po časí se 
uskute ční přednáška v kancelá ři TyfloCenta. Více 
informací v samostatné pozvánce. P řihlášky do 31. 1. 

10. února 
pond ělí 

14:00 – 16:00 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK  – seminá ř 
o změnách, které p řináší nový ob čanský zákoník. 
Dozvíte se, jak se tento dokument promítne do našic h 
život ů a co pro nás znamená. Více informací 
v samostatné pozvánce. P řihlášky do 7. 2. 

12. února 
středa 

9:00 – 11:00 RYBIČKY Z PEDIGU – Přijďte si do naší 
výtvarné dílny vytvo řit rybi čky z pedigu. Výroba t ěchto 
rybi ček není nijak složitá a jist ě při jejich výrob ě 
strávíte p říjemné dopoledne. P říspěvek na materiál 
15 Kč. Přihlášky do 7. 2. 

18. února 
úterý 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB  – Čtení knihy Liliová 
hora se chýlí ke konci, a tak vás zveme na plánován í 
další četby. Vaše návrhy a nápady v řele vítáme. 
Přihlášky do 17. 2. 

24. února 
pond ělí 

16:15 – 18:00 „ZELENÉ“ A KONVE ČNÍ POTRAVINY – 
Víte, které potraviny jsou považovány na tzv. „zele né“? 
A jak se liší od b ěžných (konven čních) potravin? Je 
v nich n ějaký rozdíl, nebo se jedná o marketingový trik? 
Tyto otázky nám zodpoví Ing. Miloš Kafka b ěhem 
pokra čování cyklu o zdravém životním stylu a stravo-
vání, který po řádá Knihovna Karla Dvo řáčka. Součástí 
bude op ět ochutnávka, tentokrát okusíme chu ť 
mladého je čmene. Vstupné 40 K č. Přihlášky do 21. 2. 

25. února 
úterý  

14:00 – 16:00 BURZA KUCHA ŘSKÝCH RECEPTŮ – 
Období masopustu láká k hodování. P řijďte se s námi 



 

Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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pod ělit (nejen) o masopustní recepty. V teple naší 
kancelá ře si sd ělíme své oblíbené recepty a doma si 
pak můžeme vyzkoušet, který nám bude nejvíce 
chutnat! P řihlášky do 24. 2. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY B ŘEZEN 
 

• LÉČIVÁ SÍLA RUKOU – seminá ř o masážích a masírování  
• KVÁSEK A PE ČIVO Z NĚJ – beseda v Knihovn ě Karla Dvo řáčka 
• NÁVŠTĚVA VÝSTAVY ŠANGRI-LA V OLOMOUCI – prohlídka 

cestovatelské výstavy o východních kulturách Tibetu , Nepálu, 
Indie a Bhútánu  

 
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  


