
 

 

TyfloCentrum Brno, o. p. s. 

 
poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

 

Kalendář akcí a služeb – březen/duben 2014 
4. března 
úterý 

14:00 – 16:00 „KDE BRÝLE NESTAČÍ, POMŮŽE LUPA“ 
– aneb beseda o kompenzačních pomůckách pro osoby 
se zrakovým postižením. Středisko navštíví pan 
Jaroslav Kavan, který nám představí novinky i „stálice“ 
v oblasti lup a jiných optických pomůcek. Více 
informací v samostatné pozvánce. Přihlášky do 3. 3. 

10. března 
pondělí 

14:00 – 16:00 ČTENÁŘSKÝ KLUB – Na vaše přání si 
v příštím čtenářském klubu přečteme informace 
a zajímavosti z regionálního denního tisku. Vlastní 
tiskoviny jsou vítány. Přihlášky do 7. 3. 

12. března 
středa 

9:00 – 11:00 LÉČIVÁ SÍLA RUKOU – Masáž je oblíbený 
způsob relaxace, ale co všechno o ní víte? Má léčivé 
účinky, ale je vhodná pro každého? Zveme Vás na 
besedu s nevidomou masérkou, která nás zasvětí do 
tajů a zákonitostí masáží. Přihlášky do 10. 3. 

18. března 
úterý 

14:00 – 16:00 BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM – V cyklu 
přednášek zaměřených na tématiku zraku si tentokrát 
MUDr. Libor Němec připravil přednášku na téma „ Aby 
oko lépe vidělo“. Jste srdečně zváni! Přihlášky do 17. 3. 

24. března 
pondělí 

16:15 – 18:00 KVÁSEK A PEČIVO Z NĚJ – Nejstaro-
bylejší a nejpřirozenější způsob kypření těsta je použití 
chlebového kvásku. Pokud Vás zajímá, jak se kvásek 
připravuje, co se z něj dělá a další užitečné informace, 
pak je přednáška v Knihovně Karla Dvořáčka určena 
právě pro Vás. Navíc můžete pečivo z kvásku 
i ochutnat! Vstupné je 40 Kč. Přihlášky do 23. 3. 

25. března 
úterý 

9:00 – 16:30 ŠANGRI-LA – Zveme Vás do Olomouce na 
ojedinělou výstavu s komentářem, která Vám přiblíží 
svět států ležících na úpatí Himalájí. Záběr expozic je 
velice široký, pokrývá jak exotickou krajinu, lidské 
obydlí, tak i duchovní sféru. Všech exponátů se můžete 
dotýkat a prohlédnout si je z bezprostřední blízkosti. 
Neváhejte s návštěvou této unikátní výstavy. Cena max. 



 

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 

 

120 Kč, dle počtu zájemců. Více informací v samostatné 
pozvánce. Přihlášky do 19. 3. 

31. března 
pondělí 

14:00 – 16:00 HUDEBNÍ POSEZENÍ – Přijďte posedět do 
střediska a zaposlouchat se do melodií československé 
populární hudby 70. – 80. let 20. století. Vzpomínáte, 
s jakými písněmi bodovali Hana Zagorová, Marie 
Rottrová či Jiří Korn? Nebo se Vám líbil jiný zpěvák? 
Žádný problém, zahrajeme na přání. Přihlášky do 30. 3.  

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY DUBEN 

 Z RUPRECHOTVA DO RYCHTÁŘOVA – TURISTICKÝ VÝLET 
S NÁVŠTĚVOU VĚTRNÉHO MLÝNA 

 NÁVŠTĚVA MUZEA LETECKÉ A POZEMNÍ TECHNIKY VE 
VYŠKOVĚ 

 

Každou středu v době od 13 do 17 hodin můžete navštívit naši 
sociálně právní poradnu! 

 
V ostatní dny poskytujeme individuální služby dle požadavků klientů, 
nebo se koná některá z výše uvedených aktivit. 
Kdykoli nás však můžete kontaktovat telefonicky – mobil nosíme vždy 
s sebou. 

 

Bližší informace a přihlášky: 
Mgr. Zuzana Šrámková, sociální pracovník 
tel. 774 715 108, 532 308 248 
e-mail: sramkova@tyflocentrumbrno.cz 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
Renata Hejkerlíková, pracovnice v sociálních službách 
Tel. 532 308 248 
e-mail: hejkerlikova@tyflocentrumbrno.cz  
 
Konzultační a poradenský den: středa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
web: centrumpronevidome.cz/vyskov 


