
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – kv ěten/červen 2009 
 

19. týden  
4. květen 
pond ělí 

14:00 – 16:00 Posezení u kávy a čaje 

5. květen 
úterý 

VÝLET K VĚTRNÉMU MLÝNU DO RUPRECHTOVA  

Komentovaná prohlídka známého mlýna s tzv. 
Halladayovou turbínou. Mlýn je navržený k za řazení na 
listinu sv ětového d ědictví UNESCO. Z Vyškova 
pojedeme autobusem sm ěr Ruprechtov (odjezd 8:03), 
odtud p ůjdeme procházkou k mlýnu, kde nás naše 
průvodkyn ě seznámí se stavbou, funkcí a významem 
mlýna v minulosti. Části mlýna si budeme moci 
prohlédnout i hmatem. Celková cena vstupného: 200 K č 
(bude rozd ělena mezi klienty). P řihlášení do úterý 
28. dubna.  

6. květen 
středa 

KONCERT: JAN A FRANTIŠEK NEDV ĚDI  

Besední d ům od 19:30. Rezervovány máme místa 
ve 13. řadě. Cena pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P                  
(i průvodce) činí 140 Kč. Pouze pro p řihlášené.  

  

20. týden  
11. květen 
pond ělí 

POZOR! - PŘESUNUTÍ AKCE Z DUBNA NA KV ĚTEN  
EXKURZE DO KNIHOVNY KARLA DVO ŘÁČKA 
10:00 – 12:00 Seznámíme se s prostory knihovny, kde  
se často konají kulturní akce vhodné i pro zrakov ě 
postižené, navštívíme zvukové odd ělení knihovny, kde 
zjistíme, jaké novinky na CD knihovna nabízí. Zájem ci si 
budou moci založit čtenářský pr ůkaz a přímo vyp ůjčit 
knihy a hudbu na CD (mp3). 
Přihlášení nutné do úterý 5. kv ětna.  
 

12. květen 
úterý 

PŘEDSTAVENÍ: CHVILKOVÁ SLABOST  

Divadlo Radka Brzobohatého (ú činkuje Hana 
Maciuchová). Besední d ům v 19:30. Rezervovány místa 
v první řadě, balkón. Cena pro držitele pr ůkazu ZTP 
a ZTP/P (i průvodce) činí 130 Kč. Pouze pro p řihlášené.  

  



21. týden  
18. květen 
pond ělí 

OCHUTNÁVKA AROMATERAPIE   

10:00 – 12:00 Vede Zlata Zumrová. Víte co je to 
aromaterapie či fytoterapie? Chcete se dozv ědět více 
o léčebných ú čincích vonných olej ů či bylinách? 
Nabízíme také možnost vyzkoušet si p řípravu krému na 
ruce. Neváhejte p řihlásit  se na tuto jedine čnou akci do  
pond ělí 11. května. Finanční spoluú čast klienta: 20 K č.    

18. května 
pond ělí 

HEREC A GLOSÁTOR JAN KRAUS VE VYŠKOV Ě  

Besední d ům od 19:30. Rezervovány místa ve druhé 
řadě! Cena pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P                  
(i průvodce) činí 125 Kč. Přihlášení a zaplacení 
nejpozd ěji do pátku 24. dubna.  

19. květen 
úterý 

10:00 – 12:00 Zvuková st řelba 
14:00 – 16:00 Zvuková st řelba 

  

22. týden  
25. květen 
pond ělí  

10:00 – 12:00 Zvuková st řelba  

26. květen 
úterý 

PROHLÍDKA HALY VÝCVIKU VZDUŠNÝCH SIL  
9:00 – 12:00 Komentovaná prohlídka vojenských 
prostor v D ědicích, kde se nachází vzdušná technika 
Armády ČR. Prohlédnout i hmatem si budeme moci 
např. protiraketovou techniku, rakety, seka čky pro 
úpravu letiš ť, ale také vrtulník. Do D ědic pojedeme 
autobusem. P řihlášení do pátku 15. kv ětna.  Prosíme o 
nahlášení nejen Vašeho jména, ale i celého jména 
doprovodu (p ředem budeme odevzdávat seznam osob).  

 

23. týden  
1. červen 
pond ělí 

VÝLET DO OLOMOUCE - TYFLOPOMŮCKY 
Věnovat se nám bude pracovnice, která nás seznámí 
s pom ůckami pro zrakov ě postižené pro domácnost, 
zájmovou činnost či práci, zodpoví také veškeré naše 
dotazy. Pom ůcky bude možné zakoupit. Poté se 
projdeme Horním i Dolním nám ěstím a zastavíme se 
v restauraci na ob ěd. Přihlášení do pond ělí 25. května.  

2. červen 
úterý 

10:00 – 12:00 Výtvarná dílna – práce s vlnou 
  



24. týden  
8. červen 
pond ělí 

CESTOVATELSKÁ BESEDA – EGYPT  

14:00 – 16:00 Besedovat budeme s cestovatelem          
a průvodcem Ing. Arnoštem Maderem. Exponáty 
z Egypta si budeme moci prohlédnout i hmatem. 
Přihlášení do pond ělí 1. června.  

13. červen 
sobota 

PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÝCH KOLECH  

Kde: Podomí, v tento den se tu konají celorepubliko vé 
závody v silni ční cyklistice t ělesně handicapovaných 
i tandemových kol. My si rekrea čně můžeme projet 
závodní okruh dlouhý 8 km, který bude hlídán polici í 
a bude tudíž zajišt ěna bezpečnost na trati.    
Doprava z Vyškova do Podomí a zp ět zajišt ěna 
mikrobusem. K dispozici máme 2 tandemová kola na 
půjčení – možnost vyst řídání se. Vítáni jsou také 
sportovci s vlastním tandemem. Vhodné je mít 
vlastního spolujezdce do tandemu, v p řípadě včasného 
oznámení zájmu jsme schopni jednoho či dva 
spolujezdce zajistit. P řihlášení do st ředy 3. června.  

  

25. týden  
15. červen 
pond ělí 
 

14:00 – 16:00 Posezení u kávy a čaje (sou částí 
posezení bude také hodnocení prob ěhlých akcí 
a sbírka nápad ů na akce p říští, posléze možné zahrát 
spole čenské hry).  

16. červen 
úterý 

10:00 – 12:00 Zvuková st řelba                                      
14:00 – 16:00 Zvuková st řelba 

  

26. týden  
22. červen 
pond ělí  

PĚŠÍ TURISTICKÝ VÝLET K FARM Ě BOLKA POLÍVKY   

Pěšky budeme vyrážet z Lul če, kam pojedeme 
autobusem. Odkud už se vydáme po zna čené modré 
turistické zna čce směr Olšany. Zp ět autobusem. 
Přihlášení do st ředy 17. června.  

23. červen 
úterý 

10:00 – 12:00 Zvuková st řelba                                      
14:00 – 16:00 Zvuková st řelba 

  



 

27. týden  
30. červen 
úterý 

2. LETNÍ SOUTĚŽ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 

11:00 – 17:00 Sout ěž bude rozd ělena do dvou kol. 
V každém kole st řílí sout ěžící 3 nást řelné 
a 10 sout ěžních ran, po čet účastník ů omezen. Ceny 
zajišt ěny. Přihlášení do st ředy 17. června.  

_______________________________________________________________________________________________________________________  

Ve dnech 15. a 16. kv ětna se v Brn ě v Sále B řetislava Bakaly (v tzv. 
Bílém dom ě na Žerotínov ě nám.) uskute ční jubilejní 20. ro čník 
Tmavomodrého festivalu, kde prob ěhne mezinárodní hudební festival 
zrakov ě postižených d ětí a mládeže, výstava kompenza čních pom ůcek 
pro zrakov ě postižené a setkání zrakov ě postižených uživatel ů 
výpo četní techniky (sobota). Bližší informace obdržíte v  našem 
středisku. 

V případě pot řeby zajišt ění doprovodu na výše jmenované akce se 
ozvěte 5 pracovních dn ů před akcí, abychom vám doprovod mohli 
zajistit. 

Každou všední st ředu můžete navštívit sociáln ě právní poradnu 
v dob ě od 13 do 17 hodin. 

V ostatní dny a časy poskytujeme individuální služby dle požadavk ů 
klient ů nebo se koná n ěkterá z výše uvedených aktivit.  

Klidn ě zavolejte, mobil nosíme s sebou. 
 

Bližší informace, p řihlášky a možnost objednání si doprovodu: 
Mgr. Zdeňka Plšková, sociální pracovník, 774 715 108 
Lucie Berková, asistentka 774 715 098 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01  Vyškov 

Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13 až 17 hod. 
e-mail: vyskov@tyflocentrum-bm.cz 
web: tyflocentrum-bm.cz/vyskov 

Slepotou život nekončí ...  
Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Královo Pole 
návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 
T: 541 240 421 | F: 541 240 419 | M: 774 715 100 
E: info@tyflocentrum-bm.cz | W: tyflocentrum-bm.cz 

 


