
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2009 
 

10. týden  
3. březen 
úterý 

14:00 – 16:00 Odpolední hry – scrabble ( čte se skrebl) 
hra se slovy, procvi čení slovní zásoby, uzp ůsobena pro 
hru nevidomých i slabozrakých 
 

11. týden  
11. březen 
středa 

dopoledne: exkurze do Trolejbusové vozovny v Brn ě  
Během komentované prohlídky projedeme trolejbusem 
celý areál vozovny, budeme mít možnost poznat 
současné i historické trolejbusy, usednout za volant 
trolejbusu, prohlédnout si kabinu zevnit ř a mnohé 
další. P řihlášení do pond ělí 2. b řezna. 

12. týden  
17. březen 
úterý 

14:00 – 16:00 Výtvarná dílna 

20. březen 
pátek 

dopoledne: exkurze do brn ěnského muzea Co se d ěje 
pod a nad hladinou.  Výstava p ředstavuje zajímavým 
způsobem život v potocích, řekách a mok řadech. 
Přihlášení do st ředy 11. b řezna. 

20. březen  
pátek 

20:00 – 22:00  „Š ťastná událost“ divadelní p ředstavení 
Divadla bez st řechy. Hra polského spisovatele 
Slawomira Mrožka, jehož tvorba se vyzna čuje 
neočekávaným vtipem či absurditou. Hraje se 
v Besedním dom ě ve Vyškov ě. 
Cena pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P – 25 K č 
(doprovod 25 K č). Přihlášení do st ředy 11. b řezna. 

13. týden  
24. březen 
úterý 

15:00 – 17:00 Bowling (Restaurace U Prcka).  
Objednána jedna dráha (max. 6 hrá čů). Cena: 180 Kč za 
hodinu hry bude rozd ělena mezi hrá če. Boty se sv ětlou 
podrážkou s sebou. P řihlášení do úterý 17. b řezna. 
 

14. týden  
1. duben 
středa 

Veselý aprílový výlet do P ředklášte ří u Tišnova, 
návšt ěva kláštera Porta Coeli (Brána nebes). Bližší 
informace obdržíte v samostatné pozvánce.  
Přihlášení do úterý 24. b řezna. 



4.duben 
sobota  

Zdeněk Izer v Besedním dom ě ve Vyškov ě.  
Bližší informace o vstupenkách a p ředstavení tohoto 
populárního bavi če, herce a moderátora obdržíte 
v pozvánce za čátkem b řezna. Přihlášení do st ředy 
25. března. 

15. týden  
7.duben 
úterý  

Tvořivá dílna - pe čení velikono čních beránk ů.  
Předpokládá se finan ční spoluú čast klient ů na nákup 
surovin a zaplacení pronájmu kuchy ňky (cca. 50 K č) 
Přihlášení do úterý 31. b řezna. 

7. duben 
úterý 

Divadlo v Brn ě – možnost vybrat si ze dvou her: 
Po všem hovno, po v čelách med (divadlo Radost)  
Komedie proslulého ochotnického souboru 
z Ořechova. Název hry není žádnou vulgaritou, naopak 
jde o vtipné lidové r čení. Těšit se také m ůžete na 
nejednu píse ň, dokreslující a glosující zajímavou 
dějovou mozaiku.  
Zájemci se mohou hlásit do 9. b řezna.  

Škola žen (Mahenovo divadlo)  
Rozverná, veršovaná komedie z roku 1662 o muži, kte rý 
svoji vyvolenou vychovával ke stavu manželskému. 
Cena pro držitele pr ůkazek ZTP a ZTP/P – 130 K č, 
průvodce zdarma.  
Hlásit se m ůžete do pond ělí 16. března. 

16. týden  
14. duben 
úterý 

14:00 – 16:00 Projíž ďka na koních – Statek Hanka 
v Čechyni, cena za jezdce: 100 K č,  
Přihlášení do st ředy 8. dubna.  

17. týden  
20. duben 
pond ělí 

14:00 – 16:00 Simulovaná zvuková st řelba 
 

21. duben 
úterý 

Pěší turistický výlet z Vyškova do Hamilton ke kapli sv. 
Cyrila a Metod ěje a k prameni, ze kterého údajn ě sv. 
Cyril a Metod ěj křtili. V pr ůběhu cesty si popovídáme o 
místech, kolem kterých budeme procházet a p ři 
zpáteční cest ě se občerstvíme v restauraci. 
Přihlášení do pátku 17. dubna.  



 

18. týden  
28. duben 
úterý 

10:00 – 12:00 Exkurze do knihovny Karla Dvo řáčka ve 
Vyškov ě. 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 
vypůjčit knihy a hudbu na CD (mp3). 
Přihlášení nutné do úterý 21. dubna.  

________________________________________________________________________________________________________________________  

V případě pot řeby zajišt ění doprovodu  na výše jmenované akce se 
ozvěte včas, 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 sebou. 
 

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

 


