
 
 
  regionální pracoviště Vyškov, středisko sociálních služeb pro zrakově postižené 

Kalendá ř akcí a služeb – červen 2010 
22. týden  
1. června 
úterý 

10:30-15:30 VÝLET NA PLUMLOVSKÝ ZÁMEK  – 
komentovaná prohlídka, možnost nenáro čné procházky 
okolím zámku a krásnou p řírodou kolem Plumlovské 
přehrady. Vstupné pro držitele pr ůkazu ZTP, ZTP/P a 
pro pr ůvodce: 35K č. Doprovod nutný. V p řípadě 
nepříznivého po časí se uskute ční bowling ve Squash 
Centru Vyškov. P řihlášky do st ředy 19. kv ětna. 

2. června 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna  

 
23. týden  
7. června 
pond ělí 

13:00-15:30 LETECKÉ MUZEUM VYŠKOV  – 
komentovaná prohlídka unikátního muzea pod širým 
nebem, možnost haptické prohlídky jednotlivých 
exponát ů (letadla, vrtulníky, vojenská p řepravní 
technika, d ělost řelecké zbran ě…). Doprovod nutný. 
Vstup zdarma (i pro pr ůvodce), v p řípadě nepříznivého 
počasí se uskute ční posezení u kávy a čaje v TC 
Vyškov. P řihlášky do st ředy 26. kv ětna. 

8. června 
úterý 

od 7:30 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: 
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 2. června. 

9. června 
středa SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA UZAV ŘENA 



 

24. týden  
15. června 
úterý 

7:30-14:00 NÁVŠTĚVA VÝSTAVY „ŠATY D ĚLAJ 
PRAČLOVĚKA“ V MUZEU JIHLAVA  - ojedin ělá hmatová 
výstava o prav ěkém textilu a od ěvu. Výstava je sou částí 
projektu Díváme se rukama a je p řizpůsobena 
nevidomým, tzn. popisky vytišt ěny v Braillov ě písmu, 
možnost zap ůjčení audio-pr ůvodce, na v ětšinu 
exponát ů je možné si sáhnout. Vstupné: pro držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P: 20K č, průvodce zdarma. 
Přihlášky do st ředy 9. června. 

16. června 
středa 

 
13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 
 
od 19:00 RAD ŮZA – KONCERT  známé písni čkářky, 
místo konání: Besední d ům Vyškov. Vstupné pro 
držitele pr ůkazu ZTP, ZTP/P a pro pr ůvodce: 120K č 
Přihlášky do st ředy 26. kv ětna. 
 

 
25. týden 

 

21. června  
pond ělí 

10:00-15:30 NÁVŠTĚVA PALA ČINKÁRNY V KROMĚŘÍŽI 
– unikátní chu ťový zážitek ve specializované restauraci, 
která nabízí výb ěr z 25 sladkých a 25 slaných variací. 
Součástí výletu bude procházka nádhernými 
krom ěřížskými zahradami. P řihlášky do st ředy 16. 
června. 

23. června 
středa 13:00-17:00 sociáln ě právní poradna 
 
 

 

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, te l. 774 715 108 
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 

 
 


