
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – b řezen/duben 2010 
9. týden  
1. března 
pond ělí 

9:00-15:00 SPOLEČNÁ NÁVŠTĚVA TYFLOPOMŮCEK 
OLOMOUC –seznámení s nabídkou kompenza čních 
pomůcek pro nevidomé a slabozraké, možnost  
praktického vyzkoušení, p ředvedení novinek na rok 
2010. Přihlášky do pátku 26. února. 

3. března 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna  

5. března 
pátek 

10:45-12:00 NÁVŠTĚVA SOLNÉ JESKYN Ě ALPERA VE  
VYŠKOVĚ - cena pro držitele pr ůkazu ZTP, ZTP/P a pro 
doprovod: 100K č/osoba/hodina.  
Přihlášky do pátku 26. února. 

 
10. týden  
8. března 
pond ělí 

10:30-12:30 KAMENNOU STEZKOU KOLEM SV ĚTA -
cestovatelská beseda s panem Maderem o kamenech 
z různých sv ětadílů spojená s haptickou prohlídkou 
jednotlivých exponát ů. Vstup zdarma.  

Přihlášky do st ředy 3. b řezna. 
10. března 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

12. března 
pátek 

10:30-16:30 2. VÝTVARNÁ DÍLNA V PROST ĚJOVĚ - 
glazování a burelování výrobk ů z keramické hlíny, 
vytvo řených klienty. Akce prob ěhne op ět v domácím 
ateliéru pod odborným vedením Mgr. Mileny 
Skoupilové. Cena za materiál: 20K č/osoba.  
Přihlášky do úterý 9. b řezna. 

 
11. týden 

 

15. března 
pond ělí 

7:45-13:00 NÁVŠTĚVA VÝTVARNÉ DÍLNY HAPATELIÉR  
BRNO – prohlídka prostor, seznámení s činností 
výtvarné dílny, možnost zapojení do výtvarné činnosti. 
Výroba zví řátek z vatelínu, vyvazování, šité detaily. 
Nutný a sou časně maximální po čet účastník ů: 3 klienti 
a doprovody.  
Přihlášky do st ředy 10. b řezna. 



16. března 
úterý 

15:00-16:00 BOWLING U PRCKA VYŠKOV  - cena 
180Kč/hod. bude rozd ělena podle po čtu p řihlášených 
účastník ů. Pronajata bude jedna dráha, max. po čet 
hráčů (klient ů) je 5. Přihlášky do st ředy 10. b řezna. 

17. března 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

 
12. týden 

 

22. března 
pond ělí 

10:30-15:00 EXKURZE DO NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉ 
OBLASTNÍ STANICE RYCHLÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
VE VYŠKOVĚ  -  komentovaná prohlídka jednotky 
s předvedením vybavení vozidel rychlé záchranné 
služby a vnit řního za řízení stanice. Vstup zdarma. 
Přihlášky do st ředy 17. b řezna. Doprovod nutný. 

23. března 
úterý 

13:00-16:00 VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA V TC 
VYŠKOV  - modelování velikono čních motiv ů ze 
samotuhnoucí hmoty. Částka za materiál: 20K č/osoba. 
Přihlášky do st ředy 17. b řezna. 

24. března 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

 
13. týden 

 

29. března 
pond ělí 

13:00-16:00 PEČENÍ VELIKONOČNÍHO BERÁNKA  - 
částka za materiál a za pronájem kuchyn ě bude 
rozdělena dle po čtu p řihlášených ú častník ů.  

Přihlášky do st ředy 24. b řezna. 
30. března 
úterý 

13:00-16:00 POSEZENÍ U KÁVY A ČAJE V TC VYŠKOV -
předvelikono ční posezení spojené s ochutnávkou 
upečeného velikono čního beránka.  

Přihlášky do st ředy 24. b řezna. 
31. března 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 



 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – DUBEN  
 
Úterý 6. dubna od 10:45 do 15:30 EXKURZE DO PIVOVAR U VYŠKOV  –
komentovaná prohlídka výroby a provozu známého vyšk ovského 
pivovaru. Sou částí prohlídky bude ochutnávka jednotlivých druh ů piv. 
Vstup zdarma. Doprovod nutný. P řihlášky do st ředy 31. b řezna. 
Pátek 9. dubna od 11:00 do 15:00 POSEZENÍ V PIZZERI I – motiva ční 
setkání pracovník ů TC s klienty. Posezení ve stylové restauraci. 
Přihlášky do st ředy 7. dubna. 

Pondělí 12. dubna od 10:30 do 14:30 BESEDA O ŘEZBÁŘSTVÍ aneb 
vše, co vás zajímá o řezbářských technikách a d řevě samotném se 
známým vyškovským řezbářem, Tomišem Zedníkem. Sou částí besedy 
bude haptická prohlídka autorových vlastnoru čně vyřezávaných 
dřevěných sošek. P řihlášky do st ředy 7. dubna. 

Úterý 13. dubna od 14:00 do 16:00 EXKURZE DO VÝROBN Y SVÍČEK 
s komentá řem o výrob ě, nástrojích a materiálu pot řebným k ru ční 
výrob ě svíček. Haptická prohlídka hotových výrobk ů, možnost práce 
s teplým voskem a zhotovení vlastní originální sví čky. Vstup zdarma. 
Přihlášky do st ředy 7. dubna. 

Pondělí 19. dubna od 14:00 do 15:00 BOWLING  ve Squash centru 
Vyškov. Cena 150K č/hod. bude rozd ělena podle po čtu p řihlášených 
účastník ů. Pronajata bude jedna dráha, max. po čet účastník ů je 5. 
Přihlášky do st ředy 14. dubna. 

Úterý 20. dubna od 9:45 do 16:00 NÁVŠT ĚVA MUZEA HISTORICKÝCH 
KOČÁRŮ V ČECHÁCH POD KOSÍŘEM Komentovaná prohlídka 
s možností haptické prohlídky vystavených exponát ů. Vstupné: pro 
držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P: 20K č/osobu, doprovod: 60 K č/osobu. 
Součástí výletu bude procházka unikátním zámeckým parke m plným 
vzácných chrán ěných strom ů. Přihlášky do st ředy 14. dubna. 

Pondělí 26. dubna od 10:30 do 14:30 EXKURZE DO ČISTÍRNY 
ODPADNÍCH VOD VYŠKOV  – komentovaná prohlídka provozu spojená 
s přednáškou o technologiích čištění a úpravy vody pro Vyškov a 
okolí. Vstup zdarma. Doprovod nutný. P řihlášky do st ředy 21. dubna. 

Pátek 30. dubna od 9:45 do 15:00 VÝLET DO LUL ČE – příjemná 
procházka jarní p řírodou spojená s opékáním bu řtů. Doprovod nutný. 
Přihlášky do úterý 27. dubna. 

Čtvrtek - ned ěle 8. 4 - 11. 4. JARNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK –více 
informací u pí. Švejdové tel. 774 715 104, e-mail:  

svejdova@tyflocentrumbrno.cz 



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 :o) 

 

Bližší informace a p řihlášky:  
Bc. Tereza Skoupilová, DiS., sociální pracovník, 77 4 715 108 
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@tyflocentrumbrno.cz 
web: centrumpronevidome.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 

 
 


