
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – duben/kv ěten 2010 
14. týden  
5. dubna 
pond ělí 

STŘEDISKO UZAVŘENO - STÁTNÍ SVÁTEK 

6. dubna 
úterý 

10:45-15:30 EXKURZE DO PIVOVARU VYŠKOV  –
komentovaná prohlídka výroby a provozu známého 
vyškovského pivovaru. Sou částí prohlídky bude 
ochutnávka jednotlivých druh ů piv. Vstup zdarma. 
Doprovod nutný. P řihlášky do st ředy 31. b řezna. 

7. dubna 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna  

9. dubna 
pátek 

13:00-15:00 POSEZENÍ V PIZZERII – motiva ční setkání 
pracovník ů TC s klienty. Posezení ve stylové restauraci. 
Přihlášky do st ředy 7. dubna. 

 
15. týden  
12. dubna 
pond ělí 

10:30-14:30 BESEDA O ŘEZBÁŘSTVÍ aneb vše, co vás 
zajímá o řezbářských technikách a d řevě samotném se 
známým vyškovským řezbářem Tomišem Zedníkem. 
Součástí besedy bude haptická prohlídka autorových 
vlastnoru čně vyřezávaných d řevěných sošek. Vstup 
zdarma. P řihlášky do st ředy 7. dubna. 

13. dubna 
úterý 

14:00-16:00 EXKURZE DO VÝROBNY SVÍ ČEK 
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. 

14. dubna 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

 
16. týden 

 

19. dubna 
pond ělí 

14:00-15:00 BOWLING  ve Squash centru Vyškov. Cena 
150Kč/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. 

  



20. dubna 
úterý 

7:30-16:00 NÁVŠTĚVA 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: 
20Kč/osoba, doprovod: 60 K č/osoba. Sou částí výletu 
bude procházka unikátním zámeckým parkem plným 
vzácných chrán ěných strom ů. Přihlášky do st ředy 14. 
dubna. 

21. dubna 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

 
17. týden 

 

26. dubna 
pond ělí 

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

28. dubna 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 

30. dubna 
pátek 

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

 
čtvrtek 8.4. – ned ěle 11.4. JARNÍ VÍKENDOVÝ KUKLÍK  – přihlášky a 
informace u p. Švejdové (541 240 420, 774 715 104).   
 
 

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY – KV ĚTEN 
 

Úterý 4. kv ětna od 7:30 do 17:00 PO STOPÁCH LEOŠE JANÁ ČKA 
ANEB VÝLET NA HRAD HUKVALDY  Komentovaná prohlídka spojená 
s nenáro čnou procházkou krásnou p řírodou v okolí hradu. Vstupné 
pro držitele pr ůkazu ZTP, ZTP/P a pro pr ůvodce: 20K č. Doprovod 
nutný. V p řípadě nepříznivého po časí se uskute ční spole čenské hry 
v TC Vyškov. P řihlášky do st ředy 21. dubna. 

Úterý 11. kv ětna od 19:00 ZDEN ĚK IZER–VE DVOU SE TO LÉPE 
TÁHNE Místo konání: Besední d ům Vyškov, cena pro držitele pr ůkazu 
ZTP a ZTP/P (i pro pr ůvodce): 80K č. Zájemci hlaste se do st ředy       
14. dubna (rezervace vstupenek nutná). 

 



Pátek 14. kv ětna a sobota 15. kv ětna – TMAVOMODRÝ FESTIVAL . 
21. ročník mezinárodní hudební p řehlídky zrakov ě postižených d ětí a 
mládeže . Tradi čními doprovodnými akcemi tohoto festivalu je již 19 . 
ročník dvoudenní výstavy kompenza čních pom ůcek. Více informací 
v p říštím programu. 

Pondělí 17. kv ětna od 7:45 do 14:00 NÁVŠT ĚVA 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. P řihlášky do st ředy 12. kv ětna. 

Pondělí 24. května od 9:45 do 16:30 NÁVŠT ĚVA DINOPARKU VYŠKOV   
Celodenní výlet ve spolupráci se znojemským pracovi štěm TC Brno – 
možnost haptické prohlídky soch dinosaur ů a další atrakce. Sou částí 
bude návšt ěva přilehlého Zoo koutku s možností krmení domácích 
zvířat. Vstupné pro držitele pr ůkazu ZTP a ZTP/P: 70K č, doprovod 
zdarma. Doprovod nutný. P řihlášky do st ředy 19. kv ětna. 

 

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:  
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 

 
 


