
Rok 1992:

  8. října zábavné odpoledne v F – klubu ve Vyškově

10. prosince „Mikulášská nadílka“ v F – klubu ve Vyškově

uskutečněno 2 akce



Rok 1993:

11. března „Dětský karneval“ v F – klubu ve Vyškově

  3. – 4. dubna kurz „Hraní na zobcovou flétnu“ – profesor Žilka z Prahy

  4. června akce „Buřtík a já…“

15. června vystoupení Dády Patrasové v PDA ve Vyškově

  3. – 9. července vícedenní rehabilitační pobyt v RS „ROSTEX“ v Ruprechtově

28. – 30. srpna víkendový ozdravný pobyt v RS „VIKA“ v Křižanově

  9. října „Dětský den“ na vyškovském letišti

27. listopadu zájezd – divadlo „Vánoční šturmování“ v Brně u Bří Mrštíků

  3. prosince „Mikulášská nadílka“ v PDA ve Vyškově

10. prosince  Valná hromada v Březejci

uskutečněno 10 akcí



Rok 1994:

17. ledna „Členská schůze“

28. – 31. ledna víkendový ozdravný pobyt v RS „VIKA“ v Křižanově

10. února schůzka zástupců speciálních zařízení ZVŠ Vyškov ...

24. února „Maškarní bál“ s divadelní skupinou „Kamarádi“  z Brna v PDA

25. března „Vítání Jara“ s „Klebetníčkem“

30. dubna I. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském krytém bazénu

  7. května zájezd – divadlo „Zlatovláska“ v Brně u Bří Mrštíků

28. května zájezd – divadlo „Popelka“ v Brně u Bří Mrštíků

  4. června „Den patří nám…“ na vyškovském letišti

  3. – 10. července vícedenní rehabilitační pobyt v Mostkovicích

20. – 28. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „VIKA“ v Křižanově

  3. září zájezd Brno – ZOO, přehrada + plavba parníkem

  8. – 9. října víkendový ozdravný pobyt v RS „ROSTEX“ v Ruprechtově

27. – 30. října víkendový ozdravný pobyt v RS „VIKA“ v Křižanově

  9. prosince „Mikuláš naděluje“ s divadelní skupinou „Kamarádi“ + Piafa v PDA 

9. - 11. prosince Valná hromada v Březejci

uskutečněno 16 akcí



Rok 1995:

20. ledna „Členská schůze“

  2. – 5. února víkendový ozdravný pobyt v RS „VIKA“ v Křižanově s canisterapií

24. března „Maškarní bál“ v PDA ve Vyškově

21. dubna „Čarujeme s kouzelníkem“ a střelby ze vzduchovky v DDM Vyškov

18. června „Cesta pohádkovým lesem“ s divadelní skupinou „Netrdlo

  1. – 8. července vícedenní rehabil. pobyt v RZ „Zdravý vzduch“ Holčovice-Spálené

10. – 23. července vícedenní rehabilitační pobyt v Horní Lomné/pořádané Asociací Třinec

19. – 26. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v Protivanově

  7. října II. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském krytém bazénu

  1. prosince „Mikulášská besídka“ s divadelní skupinou Kuk a Cuk z Brna

1. - 3. prosince Valná hromada v Černé Hoře

  9. – 16. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „ORBIT“ na Malé Morávce

uskutečněno 12 akcí



Rok 1996:

  1. – 4. února víkendový ozdravný pobyt v RS „ROSTEX“ v Ruprechtově

  1. března „Maškarní bál“ s členskou schůzí

24. května setkání zástupců speciálních zařízení se zástupci SPC Brno

15. června „Cesta pohádkovým lesem“ s divadelní skupinou Netrdlo

21. – 23. června sportovní olympiáda zdravotně postižených dětí v Havířově

29. 6. – 6. 7. vícedenní ozdravný pobyt v Nesměři u Velkého Meziříčí

12. – 19. srpna vícedenní ozdravný pobyt v Protivanově

21. září „Sportovní den“ na Orelském hřišti ve Vyškově

14. září zájezd Praha – Pražský hrad, Petřínská věž, zrcadlová síň …

  5. října „Drakiáda s malováním na chodníku“ na vyškovském letišti

12. října III. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském krytém bazénu

25. – 28. října víkendový ozdravný pobyt v Protivanově

  6. prosince „Mikulášská besídka“ s divadelní skupinou Kuk a Cuk z Brna

  7. – 14. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „NEPTUN“ na Malé Morávce

uskutečněno 14 akcí



Rok 1997:

17. ledna filmové představení „101 dalmatinů“ s členskou schůzí

31. 1. – 3. 2. víkendový ozdravný pobyt v RS „ROSTEX“ v Ruprechtově

21. – 23. února Valná hromada v Sedmihorkách

23. března divadelní představení v Brně

17. května zájezd do Rakouska – prohlídka města + Ganserndorf ve Vídni

  2. – 6. června vícedenní pobyt astmatických a alergických dětí v Jedovnicích

  7. června MDD na vyškovském letišti

20. – 23. června „Sportovní olympiáda zdravotně postižených dětí“ v Havířově

14. června zájezd do jeskyní Moravského krasu

28. 6 – 12. 7. vícedenní rehabilitační pobyt v Horních Bojanovicích

16. – 23. srpna vícedenní rehabilitační pobyt na horském hotelu „ČARTÁK“

  6. září zájezd do Prahy – Voskové a technické muzeum …

27. září „Drakiáda s malováním na chodníku“ na vyškovském letišti

11. října IV. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském krytém bazénu

  6. – 13. prosinec vícedenní ozdravný pobyt v hotelu „NEPTUN“ na Malé Morávce

15. prosince „Mikulášská besídka“ s divadelní skupinou „Tetiny“

uskutečněno 16 akcí



Rok 1998:

16. ledna „Maškarní bál“ s členskou schůzí

30. 1. – 2. 2. víkendový ozdravný pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

  6. – 8. března Valná hromada v Lučanech

11. března cirkusové představení – CIRKUS „BERNES“ ve Vyškově

30. května zájezd do Rakouska – Prater/Minopolis ve Vídni

  5. – 7. června „Celorepublikové sportovní závody“ v Ostravě

  1. – 11. července vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „HORAL“ ve Velkých Karlovicích

15. – 22. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v horském hotelu „ČARTÁK“

  5. září „Pochoďák“ Vyškov – Luleč – Pístovice a zpět

19. září „Drakiáda s malováním na chodníku“ /náhradní program v DDM

  4. prosince „Mikulášská besídka“ v Besedním domě ve Vyškově

  5. – 12. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „DLOUHÁ VODA“ v Hynčicích

uskutečněno 12 akcí



Rok 1999:

11. února „Maškarní rej“ s členskou schůzí

cirkusové představení – CIRKUS „PRAGA“

19. – 21. března Valná hromada v Kostelci u Jihlavy

22. května „S Paprskem“ na dopravní hřiště

12. června zájezd do Boskovic na zámek

  3. – 10. července vícedenní rehabilitační pobyt v RS „MAXTON“ v Jestřebí

14. – 21. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „ČEŘÍNEK“ v Kostelci u Jihlavy

28. srpna zájezd do Zvole nad Pernštejnem – Westernové městečko

   4. září „Drakiáda s malováním na chodníku“ na vyškovském letišti

18. září „S Paprskem“ na dopravní hřiště

září – listopad kurz znakového jazyka v Domě dětí a mládeže ve Vyškově

  9. října zájezd – Polsko/solné doly Vělička, prohlídka města Krakowa

  4. – 11. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

17. prosince „Vánoční besídka“ v Besedním domě ve Vyškově

uskutečněno 14 akcí



Rok 2000:

  8. – 11. ledna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

28. ledna „Maškarní rej“ s členskou schůzí

29. ledna zájezd do Brna na DINOSAURY

  4. března „Střelecký den“ v Domě dětí a mládeže ve Vyškově

10. – 12. března Valná hromada v Březejci

15. dubna zájezd do Prahy  na „Matějskou pouť “

22. dubna zájezd do Maďarska – termální koupele v Mosonmagyárováru

27. května „Výlet na kolech“ Vyškov – Opatovice – Hamiltony a zpět

  3. června zájezd na Helfštýn – akce „Pohádkový hrad“

  9. – 18. června vícedenní zahraniční pobyt v Itálii – Gateo a Mare

17. června zájezd do Rakouska na „Kamennou stěnu s vodopády Myra“

23. června sexuologická přednáška nejen pro rodiče mentálně postižených dětí

  1. – 8. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“  v obci Suchý

19. – 26. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „STARÝ MLÝN“  v obci Jedlí

  9. září zájezd do Rakouska – poutní místo „Mariazzel“

16. září „Drakiáda s malováním na chodníku“ na vyškovském letišti

30. září „Pochodák“ – Vyškov – Luleč – Pístovice a zpět

18. listopadu seminář o komunikativních dovednostech aneb „Asertivita v praxi…“

  8. prosince „Mikulášská besídka“ v Besedním domě ve Vyškově

  9. – 16. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

uskutečněno 20 akcí



Rok 2001:

  6. – 13. ledna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

26. ledna členská schůze a výtvarné práce v Domě dětí a mládeže ve Vyškově

23. – 25. března Valná hromada v Hodoníně u Kunštátu

31. 3. – 1. 7. II. ročník kurzu znakového jazyka

21. dubna mini-kurz rehabilitace na velkém míči v SpMŠ Sochorova ve Vyškově

28. dubna zájezd do Maďarska – návštěva Budapešti

  5. května seminář o komunikativních dovednostech aneb „Asertivita v praxi…“

26. května „S Paprskem“ na dopravní hřiště

  2. června „Pohádkový les“ s DDM Vyškov

  2. června „Dětský den“ v Olšanech na Farmě Bolka Polívky

  8. – 17. června vícedenní ozdravný zahraniční pobyt v Chorvatsku – Rabac

  9. června zájezd do Rakouska na „Medvědí soutěsku“

30. června zájezd do Olomoucké ZOO, Svatý kopeček + kostel

  7. – 14. července  vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

18. – 25. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v horském hotelu „ČARTÁK“

  1. září „Výlet na kolech“ / náhradní program v DDM

  8. září „Drakiáda s malováním na chodníku“ / náhradní program v DDM

20. října „Drakiáda s malováním na chodníku“ na vyškovském letišti

  3. listopadu V. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku

  7. prosince „Mikulášská besídka“ v Besedním domě

uskutečněno 20 akcí



Rok 2002:

  5. – 12. ledna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

16. února členská schůze s maškarním bálem v Domě dětí a mládeže ve Vyškově

15. – 17. března Valná hromada v Březejci

17. března „Vítání jara“ s „Klebetníčkem“

  7. dubna divadelní představení  v Brně / divadlo „Radost“

13. dubna zájezd – Maďarsko – termální koupele v Mosonmagyárováru

  9. května divadelní představení  v Brně / divadlo „Radost“

25. května „S Paprskem“ na dopravní hřiště

  1. června „Mezinárodní den dětí“ na VVŠ PV v Dědicích u Vyškova

  7. – 16. června zahraniční ozdravný pobyt v Chorvatsku / Rabac

22. června zájezd – Telč a hrad Roštejn

28. 6. – 7. 7. zahraniční ozdravný pobyt v Itálii / Rosolina Mare

17. – 24. 8. vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

  7. září „Výlet na kolech“ Vyškov – Hamiltony a zpět

14. září zájezd – pochoďák „Hostýn – Rusava“

  5. října „Drakiáda a malování na chodníku“ na vyškovském letišti

19. října zájezd – Maďarsko – termální koupele v Mosonmagyárováru

16. listopadu VI. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku

  6. prosince „Mikulášská besídka“ ve Vyškově v Besedním domě

  7. – 14. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

uskutečněno 20 akcí



Rok 2003:

  4. – 11. ledna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

18. – 22. ledna prezentace 10. výročí založení klubu Asociace „PAPRSEK“

25. ledna „Maškarní bál“ s členskou schůzí

20. února zájezd – divadlo „Kupec benátský“ v Brně / divadlo „Radost“

27. února zájezd – divadlo „Na tý louce zelený“ v Brně / divadlo „Radost“ 

14. – 16. března Valná hromada v Březejci

  4. dubna mini kurz „Usnadňovaná komunikace“ v DDM ve Vyškově

  6. dubna „Vítání Jara“ s „Klebetníčkem“

12. dubna zájezd – Maďarsko – termální koupele v Mosonmagyárováru

26. dubna zájezd – Brno Špilberk a hvězdárna

  2. května zájezd – divadelní představení v Brně / divadlo „Radost“

24. května „S Paprskem“ na dopravní hřiště

25. května zájezd na Helfštýn – „Pohádkový hrad“

23.6. – 2. 7. zahraniční rehabilitační pobyt v Chorvatsku / Vodice

  5. – 12. 7. vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

16. – 23. 8. vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „FILIPOV“  v obci Javorník

18. – 21. 8. víkendový ozdravný pobyt SpMŠ v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

  3. – 7. září školení oddílových vedoucí

20. září „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět

  3. října „Broučkiáda“ se SpMŠ Vyškov

  1. listopadu zájezd na Slovensko do termálních koupelí v Liptovském Mikuláši

15. listopadu VII. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku

  5. prosince „Mikulášská besídka“ v Besedním domě ve Vyškově

  6. – 13. prosince vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“ u Valašské Senice

21. prosince zájezd – divadelní představení  v Brně / divadlo „Radost“

uskutečněno 25 akcí



Rok 2004:

  3. – 10. ledna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „SELANKA“  u Valašské Senice

17. ledna „Maškarní bál“ s členskou schůzí v DDM ve Vyškov

14. února ples neziskových organizací (NNO) v PDA ve Vyškově

  3. – 28. února prezentace klubu „PAPRSEK“

17. února zájezd – divadlo „SWING“ v Brně / divadlo „Radost“ 

28. února divadelní představení ve Vyškově „Honza králem“

  6. března zájezd – divadlo „Spejbla a Hurvínka“ v Praze

11. března zájezd – divadlo „Radost“ v Brně / „Vlasta kopla Vlastu“

19. – 21. března Valná hromada v Březejci

27. března „Paprskové dílničky“ s DDM – ubrousková technika, keramika

28. března „Vítání Jara“ s „Klebetníčkem“

  1. května „Slet čarodějnic“ na Maliné s DDM ve Vyškově

15. května zájezd – speleoterapie pro astmatické a alergické děti/Moravský kras

22. května „S Paprskem“ na dopravní hřiště

29. května zájezd na Slovensko termální koupele Liptovský Mikuláš

  5. června zájezd – Lednice zámek

  5. června „Pohádkový les“ na Maliné s DDM Vyškov

19. – 20. 6. seminář – „Usnadňovaná komunikace“ v DDM ve Vyškově

  3. – 10.7. vícedenní rehabilitační pobyt – penzion „Na Pluskovci“ Velké Karlovice

14. – 21. 8. vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

  1. – 5. září školení oddílových vedoucí

18. září zájezd – Horních Věstonic / sklípek pro dospěláky

29. září „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět

  2. října zájezd – Brno lední revue / pohádka „MRAZÍK“

  8. – 10. října víkendový ozdravný pobyt SpMŠ v hotel „REONEO“ ve Vernířovicích

16. října „Dýňová strašidýlka“ aneb rozloučení s podzimem v SpMŠ ve Vyškově

  6. listopadu VIII. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku

  2. prosince „Mikulášská besídka“ Besedním domě ve Vyškově

   4. prosince divadelní představení ve Vyškově „Jak si princezna vzala draka“

uskutečněno 29 akcí



Rok 2005:

  2. – 9. ledna vícedenní ozdravný pobyt SpMŠ v hotelu „REONEO“ ve Vernířovicích
28. ledna „Maškarní bál“ s členskou schůzí

  1. – 28. února prezentace neziskových organizací (30 dnů NNO)
10.  února zájezd –  divadlo „Radost“ v Brně / „Princezna Sylvestrie“
12. února „Valentýnská překvapení“ v DDM ve Vyškově
19. února Benefiční „Srdíčkový ples“ v PDA ve Vyškově
24. února filmové představení ve Vyškově – „Alexander Veliký“
26. února divadelní představení ve Vyškově – „Loupežník a princezna Anka“

  5. března „Paprskové dílničky“ v DDM malování na sklo, kámen, hedvábí
13. března „Vítání Jara“ s „Klebetníčkem“
24. – 25. března „Velikonoční dílnička“ v DDM ve Vyškově

  1. – 3. dubna Valná hromada v Březejci
15. dubna „Paprskový scuk“ v Kvasicích pro dospěláky
23. dubna „Čarodějnická dílna“ v DDM ve Vyškově
30. dubna „Den čarodějnic“ v Horních Věstonicích / sklípek pro dospěláky

14. května zájezd – Maďarsko – termální koupele v Mosonmagyárováru
21. května „S Paprskem na dopravní hřiště“ ve Vyškově
28. května „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět

  4. června zájezd – Brno – ZOO, přehrada s plavbou na parníku
  5. června „Pohádkový les“ na Maliné s DDM Vyškov

2. – 9. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

13. – 20. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v horském hotelu „ČARTÁK“

31. srpna – 4. září školení oddílových vedoucích v Březejci

10. září divadelní představení ve Vyškově „O Měsíčníku, Větrníku a …“ 
13. – 16. září BVV prezentace Asociace „PAPRSEK“ v Brně
17. září filmové představení ve Vyškově „Hrdinové z říše Gaja“
18. září „Drakiáda“ s malováním na chodníku na vyškovském letišti
24. září zájezd – pochoďák Sv. Hostýn – Tesák
30. září zájezd do Horních Věstonic / sklípek pro dospěláky

  1. října „Paprskové dílničky“ olejové lampičky v DDM Vyškov
  7. – 10. října víkendový ozdravný pobyt SpMŠ v obci Bělá pod Pradědem
  8. října zájezd – Maďarsko termální koupele v Mosonmagyárováru
18. října „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět

  5. listopadu IX. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquparku
12. listopadu cirkusové představení – CIRKUS „CARINI“

  2. prosince „Mikulášská besídka“ v Besedním domě
11. prosince zájezd – Brno / divadlo „Radost“ „Tři čuníci nezbedníci“

uskutečněno 37 akcí



Rok 2006:

  2. – 7. ledna vícedenní ozdravný pobyt MŠ v hotelu „PANORAMA“
20. ledna „Dětský maškarní karneval“ s členskou schůzí
21. ledna divadelní představení ve Vyškově „Byl jednou jeden drak“

  1. – 28.února prezentace neziskových organizací 30 dnů NNO
28. února zájezd – Praha / divadlo „Hurvínek už zase zlobí“

  3. března benefiční „Srdíčkový ples“ v PDA ve Vyškově
25. března „Velikonoční dílnička“ a „Svátky jara“ v DDM ve Vyškově

  1. dubna „Čarodějnická dílna“ v DDM ve Vyškově
  7. – 8.dubna Valná hromada v Březejci
15. dubna  divadelní představení ve Vyškově „Bajaja“
29. dubna „Slet čarodějnic“ v Horních Věstonicích / sklípek pro dospěláky

  1. května  zájezd – Maďarsko termální koupele v Mosonmagyárováru
  6. května „S Paprskem na dopravní hřiště…“ 
13. května divadelní představení ve Vyškově „O statečném Jankovi“
13. května „Pochoďák“ „Za paprsky na Paprsek s PAPRSKEM“
27. května „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět

  3. června zájezd – Slovensko Bojnice – ZOO a zámek, prohlídka lázní

  1. – 8. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

19. – 26. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v horském hotelu „ČARTÁK“

  1. září otevření půjčovny „PAPRSEK“
16. září divadelní představení ve Vyškově „Princezna na draka“
22. září zájezd do Horních Věstonic / sklípek pro dospěláky
23. září „Drakiáda a malování na chodníku“ na vyškovském letišti
29. září – 1.října víkendový ozdravný pobyt MŠ v Srnčí

  7. října „Paprskové dílničky“ v DDM gelové lampičky
13. října „Paprskové dílničky“ v DDM malování na sklo
14. října zájezd – Maďarsko termální koupele v Mosonmagyárováru
24. – 27. října BVV HospiMedica v Brně
26. října podzimní kouzlení v DDM „Čarovné malování“
27. října podzimní kouzlení v DDM „Rozsvícený Halloween“

  4. listopadu X. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
24. listopadu Drátované svícny, misky, zvonečky v DDM Vyškov

  2. prosince divadelní představení ve Vyškově „O čertu Chlubejsovi a kouzelné …“
10. prosince zájezd – Brno/divadlo „Radost“ „Hraní o Červené Karkulce“
17. prosince „Vánoční besídka“ v Besedním domě ve Vyškově
20. prosince Benefiční vánoční koncert „Pro Paprsek“ v Drnovicích

uskutečněno 36 akcí



Rok 2007:
  2.– 6. ledna vícedenní ozdravný pobyt MŠ v hotelu „PANORAMA“
26. ledna „Dětský maškarní karneval“ s členskou schůzí

  6. února divadelní představení ve Vyškově „Růže z Argentýny“
16. – 18. února víkendový pobyt v Nové Vsi
27. února divadelní představení ve Vyškově „Klíče na neděli“

  7. března turnaj v BULÁNCÍCH v DDM ve Vyškově
16. března benefiční „Srdíčkový ples“ v PDA ve Vyškově
16. – 18. března Valná hromada ve Zbraslavicích
23. března zájezd – Horní Věstonice / sklípek pro dospěláky
24. března „Velikonoční dílnička“ v DDM Vyškov
25. března „Vítání Jara“ s „Klebetníčkem“
29. března divadelní představení ve Vyškově František Nedvěd + J. Náhlovský
30. března „Velikonoční svíčky“ v DDM Vyškov

  5. dubna „Svátky JARA“ - dětské velikonoce s DDM Vyškov
  6. dubna „Svátky JARA“ - dětské velikonoce s DDM Vyškov
14. dubna divadelní představení ve Vyškově „Chudák manžel“
20. dubna výrobci ortopedické obuvi – LUNA
28. dubna „Slet čarodějnic“ v Horních Věstonicích / sklípek pro dospěláky
30. dubna „Slet čarodějnic“ na Maliné s DDM Vyškov

12. května „S Paprskem na dopravní hřiště…“ 
16. května zájezd – Brně divadlo K.R.BAND
17. května divadelní představení ve Vyškově „Cestou necestou“
19. května zájezd – Maďarsko termální koupele v Mosonmagyárováru
19. května „Pochoďák“ – „S PAPRSKEM za sluníčkem“ aneb „Ztracený svět“
26. května „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět

  1. června zájezd – Brno „Noc snů aneb večer plný zážitků v ZOO Brno“
  2. června zájezd – Helfštýn – „Příjezd Karla IV. na hrad“
  9. června zájezd – Olšany / na Farmu Bolka Polívky „Dětský den“

30. 6. – 7. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

18. – 25. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v horském hotelu „ČARTÁK“

15. – 19. září prezentace klubu k 15. výročí založení – MUZEUM vyškovska
22. září zájezd – Horní Věstonice / sklípek pro dospělé

  6. října „Den zvířat“ ve vyškovském ZOOparku
13. října divadelní představení ve Vyškově „Povídání o pejskovi …“
16. - 19.10. HospiMedica – Brno / Mezinárodní veletrh 
30. října filmové představení ve Vyškově „Piráti z Karibiku“
31. října filmové představení ve Vyškově „Piráti z Karibiku“

  3. listopadu  XI. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
19. – 30.listopadu výstava fotografií – Patrik Valouch „PAPRSEK“

  5. prosince „Mikulášská besídka“
20. prosince Benefiční vánoční koncert „Pro Paprsek“ v Drnovicích

uskutečněno 41 akcí



   Rok 2008:  

19. ledna divadelní představení ve Vyškově „O rybáři a zlaté rybce“
20. ledna divadelní představení ve Vyškově „Zahrada divů“
25. ledna                           „Dětský maškarní karneval“ s členskou schůzí                                                       
  9. února návštěva solné jeskyně ve Vyškově
17. února filmové představení ve Vyškově „Kurz negativního myšlení“
22. února benefiční „Srdíčkový ples“
27. února                          divadelní představení ve Vyškově „Klíče na neděli“                                            
28. – 30. března              Valná hromada ve Svojanově                                                                                      
  5. dubna „Den ptactva“ ve vyškovském ZOOparku
12. dubna zájezd – Punkevní jeskyně
19. dubna divadelní představení ve Vyškově „Kocourek Modroočko“
20. dubna filmové představení ve Vyškově „USA versus John Lennon“
25. – 27. dubna víkendový pobyt rodičů s dětmi na Maliné v Ruprechtově
26. dubna „Den Země“ ve vyškovském ZOOparku
26. dubna „Slet čarodějnic“ v Horních Věstonicích
30. dubna                          „Slet čarodějnic“ s DDM na Maliné                                                                            
  3. května zájezd – výstava polodrahokamů v Tišnově
10. května „S Paprskem na dopravní hřiště…“ 
17. května                         „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět                                                          
  1. června „Pohádkový les“ s DDM v Ruprechtově
  6. června zájezd – Brno „Noc snů aneb večer plný zážitků v ZOO Brno“
14. června zájezd – Baťův kanál a ZOO v Hodoníně
15. června filmové představení ve Vyškově „Lovci draků“
24. června                         benefiční koncert pro „PAPRSEK“   –   ZUŠka Vyškov                                          
28. 6.  – 5. července       vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“   v obci   Suchý               
17.–23. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý
30. srpna                           zájezd na Baťův kanál a ZOO v Hodoníně                                                                
  2. září prezentace poskytovatelů sociálních služeb v KKD ve Vyškově
  6. září zájezd – Mohyla MÍRU a zámek ve Slavkově
13. září zájezd na burčák do Horních Věstonic / pro dospěláky
21. září „Drakiáda s malováním na chodníku“
27. září „Pochoďák s překvapením“ aneb „S PAPRSKEM za sluníčkem“
27. září                              divadelní představení ve Vyškově „Kouzelné křesadlo“                                       
  5. října „Den zvířat“ ve vyškovském ZOOparku
  9. října filmové představení ve Vyškově „Nejkrásnější hádanka“
21. – 24. října                   BVV Medical Fair Brno – prezentace  klubu                                                          
  1. listopadu XII. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
  8. listopadu návštěva solné jeskyně ve Vyškově
18. listopadu filmové představení ve Vyškově „BATHORY“
18. – 28. 11.                      „PAPRSEK“ pod lupou – výstava Patrika Valoucha                                            
  5. prosince „Čertoviny“ s DDM
  5. prosince „Mikulášská besídka“
  6. prosince divadelní představení ve Vyškově „Tři pohádky na vánoce“
  7. prosince zájezd – Brno divadlo „RADOST“ „Broučci“
15. prosince Benefiční vánoční koncert – „Pro Paprsek“ v Drnovicích
21. prosince Benefiční vánoční koncert – „Pro Paprsek“ ve Velešovicích

uskutečněno 46 akcí



   Rok 2009:  

16. ledna „Dětský maškarní karneval“ s členskou schůzí
29. ledna divadelní představení ve Vyškově „Blázinec v I. poschodí“

  7. února návštěva solné jeskyně ve Vyškově
21. února filmové představení ve Vyškově „Madagaskar“
28. února setkání harmonikářů v Pohořelicích
28. února „Dětský karneval“ v DDM

  7. března divadelní představení ve Vyškově „Sněhurka a sedm trpaslíků“
13. března benefiční „Srdíčkový ples“
20. – 22. března Valná hromada ve Zderazu
20. března filmové představení ve Vyškově „Peklo s princeznou“
20. března filmové představení ve Vyškově „Líbáš jako Bůh“

11. dubna zájezd – Brno za Arabelou a do Antrophosu
17. dubna filmové představení ve Vyškově „Lovecká sezóna 2“
25. dubna „Den Země“ ve vyškovském ZOOparku 

  2. května zájezd – výstava polodrahokamů v Tišnově
15. – 17. května víkendový pobyt rodičů s dětmi na Maliné v Ruprechtově
23. května Kuličkiáda a petangue v Drnovicích
30. května zájezd Sloupsko-Šošůvské jeskyně, zámek Boskovice

  5. června „Noc snů aneb večer plný zážitků v ZOO Brno“
21. června filmové představení ve Vyškově „Líbáš jako Bůh“

  4. – 11. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

15. – 22. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „HUTNÍK“ u Radějova

  5. září „Proč bychom se netopili“ aneb rafťáci v Olomouci
  6. září „Za historií letectva“ do leteckého muzea ve Vyškově
15. září Den sociálních služeb v KKD ve Vyškově
18. září zájezd – Horní Věstonice na burčák / pro dospěláky
26. září „Pochoďák“ kolem Vyškova
26. září filmové představení ve Vyškově „Harry Potter 6“
27. září filmové představení ve Vyškově „Doba ledová 3“
27. září filmové představení ve Vyškově „Jménem krále“

  2. října Benefiční koncert pro „PAPRSEK“ – ZUŠ Vyškov
  3. října „Výlet na kolech“ Vyškov – Pístovice a zpět
11. října „Drakiáda s malováním na chodníku“
20. – 23. října BVV Medical Fair v Brně
24. – 25. října „Kouzelný večer s překvapením“ v DDM

  7. listopadu XIII. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
23.11. – 4. 12. „PAPRSEK“ pod lupou – výstava Patrika Valoucha
29. listopadu filmové benefiční představení ve Vyškově „Sobík Niko“

uskutečněno 38 akcí



   Rok 2010:  

31. ledna „Dětský maškarní karneval“ s členskou schůzí

12. března benefiční „Srdíčkový ples“
26. – 28. března Valná hromada v Jizbicích pod Blaníkem

  9. dubna návštěva vyškovské hvězdárny
…  dubna filmové představení ve Vyškově „Zloděj blesků“
16. dubna návštěva vyškovské hvězdárny
17. dubna zájezd – Brno / BINGO
23. dubna návštěva vyškovské hvězdárny
24. dubna „Den Země“  ve vyškovském ZOOparku
30. dubna Slet čarodějnic na Maliné
30. dubna zájezd – sklípek v Horních Věstonicích

  8. května Kuličkiáda a petangue v Drnovicích
  9. května filmové představení ve Vyškově „Doba ledová 3“
16. května filmové představení ve Vyškově „Avatar“
14. – 16. května víkendový pobyt rodičů s dětmi na Maliné v Ruprechtově
22. května „S Paprskem na dopravní hřiště…“ 
23. května divadelní představení ve Vyškově „Vrátila se jednou v noci“

   5. června Výlet na kolech Vyškov – Pístovice – Vyškov
   6. června Benefiční koncert pro „PAPRSEK“ – ZUŠka Vyškov

  3. – 10. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

14. – 21. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „HUTNÍK“ u Radějova

11. září „Pochoďák“ kolem Vyškova

  4. – 7. října „Týden otevřených dveří“ v Poradně a půjčovně „PAPRSEK“
12. října Irská taneční show
19. – 22. října BVV Medical Fair v Brně
23. – 24. října „Kouzelný večer“ v DDM ve Vyškově
30. října filmové představení ve Vyškově „Sammyho dobrodružství“

  6. listopadu XIV. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
  9. listopadu Den sociálních služeb v KKD ve Vyškově
28. listopadu filmové benefiční představení ve Vyškově „Polární expres“

 6. – 17. prosince „PAPRSEK“ pod lupou – výstava Marie Benešové

uskutečněno 31 akcí



   Rok 2011:  

28. ledna „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

11. března Benefiční „Srdíčkový ples“
11. – 13. března Valná hromada v Radešíně

18. dubna filmové představení ve Vyškově „AVATAR“

  7. května filmové představení ve Vyškově „RIO“
14. května Výlet na kolech Vyškov – Pístovice – Vyškov
21. května „S Paprskem na dopravní hřiště…“ 
30. května filmové představení ve Vyškově „Piráti z Karibiku“

  3. června zájezd – Brno noční ZOO

  2. – 9. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

13. – 20. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „HUTNÍK“ u Radějova

11. září „Pochoďák“ na drnovickou rozhlednu
11. září filmové představení ve Vyškově „Čertova nevěsta“
30. září návštěva vyškovské hvězdárny

13. října „Den otevřených dveří“ v Poradně a půjčovna „PAPRSEK“
15. října „Drakiáda“
22. – 23. října „Kouzelný večer“ v DDM

  5. listopadu XV. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku  
  8. listopadu Den sociálních služeb v KKD ve Vyškově
27. listopadu filmové benefiční představení ve Vyškově „Madagaskar 2“

8.11. – 2. prosince „PAPRSEK“ pod lupou – výstava Marie Benešové

uskutečněno 21 akcí



   Rok 2012:  

27. ledna „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

  9. března Benefiční „SRDÍČKOVÝ PLES“
  2. – 4. března Valná hromada na Sázavě

  7. dubna filmové představení ve Vyškově „Sněhurka“
17. dubna filmové představení ve Vyškově „Hněv Titánů“ 3D

12. května „S PAPRSKEM na dopravní hřiště“
19. května výlet na kolech – Vyškov – Budonice a zpět
21. května filmové představení ve Vyškově „Líbáš jako ďábel“
29. května filmové představení ve Vyškově „AVENGERS“ 3D

  1. června zájezd – Brno Noční ZOO
16. června zájezd – Dukovanská elektrárna, Babylon – rozhledna … 

30. 6. – 7. 7. vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

11. – 18. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „HUTNÍK“ u Radějova

  9. září „Pochoďák“ s překvapením (Cesta kolem světa / Vyškova) za 80 dní ...
15. – 30. září prezentace ke 20. výročí založení klubu „PAPRSEK“ v Muzeu Vyškovska

  7. října filmové představení ve Vyškově „Doba ledová 4 ...“
  9. října filmové představení ve Vyškově „Hasta la vista“
  9. října „Den otevřených dveří“ v Poradně a půjčovně „PAPRSEK“
12. října návštěva výrobce ortopedické obuvi LUNA
20. – 21. října „Kouzelný večer“ + filmové představení v DDM

22.10. – 2.11. „PAPRSEK“ pod lupou – M. Benešové, výstava fotografií v TICku
10. listopadu zájezd – (prodejní) výstava minerálů a šperků v Tišnově
  5. listopadu XVI. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
  8. listopadu Den sociálních služeb v KKD
10. listopadu návštěva (prodejní) výstavy minerálů a šperků ve Vyškově

  2. prosince benefiční filmové představení „Velká vánoční jízda“

uskutečněno 26 akcí



   Rok 2013:  

19. - 20. ledna Nocování na seně s DDM

  8. února „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

  8. března Benefiční „SRDÍČKOVÝ PLES“
22. - 24. března Valná hromada na Sázavě

  9. května filmové představení ve Vyškově „Iron Man“
18. května „S PAPRSKEM na dopravní hřiště“

  7. června zájezd – Brno noční ZOO
22. června zájezd –  Zbrašovské jeskyně, Červekův mlýn, Hostýn …
23. června filmové představení ve Vyškově „Šmoulové“

29. 6. – 6. 7. vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

17. – 24. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v RS „HUTNÍK“ u Radějova

15. září Nejkrásnější válka – Drnovice

  9. října „Den otevřených dveří“ v Poradně a půjčovně „PAPRSEK“
16. října filmové představení ve Vyškově „Kameňák 4“
19. října filmové představení ve Vyškově „Turbo“
19. – 20. října „Kouzelný večer“ + filmové představení v DDM

22.10. – 2.11. „PAPRSEK“ pod lupou – M. Benešové, výstava fotografií v TICku
16. listopadu XVII. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
23. listopadu benefiční divadelní představení „Královna Koloběžka první“
23. listopadu diskotéka s tombolou pro děti v Granada baru

  1. prosince benefiční filmové představení „Doba ledová 4“

uskutečněno 21 akcí



   Rok 2014:  

11. ledna filmové představení ve Vyškově „Ledové království“
21. ledna „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

  7. března Benefiční „SRDÍČKOVÝ PLES“

  4. – 6. dubna Valná hromada na Sázavě
11. – 15. dubna Vyškovské trhy – prezentace organizace

12. května filmové představení ve Vyškově „Babovřesky“
17. května filmové představení ve Vyškově „RIO 2“
23. - 25. května víkendový pobyt na Maliné
31. května benefiční divadelní představení s diskotékou

  6. června zájezd – Brno noční ZOO
  7. června „S PAPRSKEM na dopravní hřiště“
21. června zájezd –  zámek Náměšť n./Mor., Loštice, Mladečské jeskyně
22. června benefiční filmové představení ve Vyškově „Šmoulové“

28. 6. – 5. 7. vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

16. – 23. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „Rajská bouda“

  9. září „Den otevřených dveří“ v Poradně a půjčovně „PAPRSEK“
27. září filmové představení ve Vyškově „Tři bratři“

18. – 19. října „Kouzelný večer“ + filmové představení v DDM
23. října výrobce obuvi LUNA
27. října filmové představení ve Vyškově „Strážci galaxie“

  1. listopadu XVIII. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
30. listopadu benefiční filmové představení „Cesta za vánoční hvězdou“

13. prosince filmové představení ve Vyškově „HOBIT: Bitva 5-ti armád“
22. prosince filmové představení ve Vyškově „Sněhová královna“

uskutečněno 24 akcí



   Rok 2015:  

19. – 30. ledna „PAPRSEK“ pod lupou – M. Benešové, výstava fotografií v TICku
30. ledna filmové představení ve Vyškově „Babovřesky“

13. února „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

  6. března Benefiční „SRDÍČKOVÝ PLES“

10. – 12. dubna Valná hromada na Sázavě

  1. – 3. května zájezd – Mezinárodní prodejní výstava drahokamů Tišnov
  3. května filmové představení ve Vyškově „AVENGERS-Age of Ultron“
23. května „S PAPRSKEM na dopravní hřiště“

  3. června předání sociálního automobilu PAPRSKU
  5. června zájezd – Brno noční ZOO
13. června zájezd –  zámek Valtice

  4. – 11. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

15. – 22. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v hotelu „Rajská bouda“

  7. října předváděcí akce asistenčního vozidla – klubu PAPRSEK

  9. – 20. listopadu „PAPRSEK“ pod lupou – M. Benešové, výstava fotografií v TICku
21. listopadu XIX. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
29. listopadu benefiční filmové představení „Sedmero krkavců“
29. listopadu společná akce s  TESCEM

uskutečněno 18 akcí



   Rok 2016:  

   5. února „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

11. března Benefiční „SRDÍČKOVÝ PLES“
24. března filmové představení Vyškov „Batman vs. Superman“

8. – 10. dubna Valná hromada v Březejci

  7. května filmové představení Vyškov „CAPTAIN AMERIKA: Občanská válka“
22. května filmové představení Vyškov „Kniha džunglí“

  3. června zájezd – Brno noční ZOO
18. června zájezd –  bazilika Velehrad, Živá voda v Modré, zámek Buchlovice
25. června „Den otevřených dveří“ s firmou FRITZEIER

  2. – 9. července vícedenní rehabilitační pobyt v penzionu „ATHÉNA“ v obci Suchý

14. – 22. srpna vícedenní rehabilitační pobyt v areálu OLIVA – Chorvatsko/Rabac

10. září „Den otevřených dveří“ na vyškovském letišti
17. září filmové představení Vyškov „Tajný život mazlíčků“

  7. října výrobce ortopedické obuvi „LUNA“
17. října filmové představení Vyškov „Lichožrouti“

  7. – 18. listopadu „PAPRSEK“ pod lupou – výstava fotografií v TICku
18. listopadu filmové představení Vyškov „Fantastická zvířátka a kde je najít“
26. listopadu společná akce s TESCEM
27. listopadu benefiční filmové představení „Sněhová královna“

  3. prosince XX. ročník „Mrštná rybka“ ve vyškovském aquaparku
10. prosince filmové představení Vyškov „Anděl Páně 2“

uskutečněno 21 akcí



Rok     2017:  

3. února „Souboj s kuželkami“ a členská schůze
9. února předání sociálního automobilu PAPRSKU

1. – 31. března výstava fotografií v Sokolském domě
10. března benefiční „Srdíčkový ples“
24. - 26. března Valná hromada ve Vílanci u Jihlavy

1. dubna společná akce s TESCEM

27. května filmové představení „Piráti z Karibiku ...“

2. června zájezd – Brno noční ZOO
10. června „Den otevřených dveří“ s firmou FRITZEIER
24. června zájezd – Křtiny, jeskyně Výpustek, Stará huť

1. – 8. července pobyt v rekreačním středisku „REVIKA“ u Vizovic
12. – 19. srpna ozdravný pobyt v hotelu „ADMIRAL“ v Říčanech u Brna

16. – 29. září   25. výročí založení organizace v Muzeu Vyškovska
16. – 29. září  prezentační výstava v Muzeu Vyškovska

18. listopadu filmové představení THOR: Radnarok
20. 11. – 1. 12. PAPRSEK pod lupou – výstava v TICku 
25. listopadu  XXI. ročník „Mrštná rybka“ aqupark Vyškov
26. listopadu společná akce s TESCEM

3. prosince rozsvícení vánočního stromu na vyškovském náměstí
3. prosince benefiční filmové představení DOBA LEDOVÁ: Mamutí drcnutí

uskutečněno 18 akcí



Rok     2018:  

20. ledna filmové představení ČERTOVINY

9. února „Souboj s kuželkami“ a členská schůze

1. – 31. března výstava fotografií v Sokolském domě
9. března benefiční PAPRSKOVÝ ples

6. – 8. dubna Valná hromada ve Vílanci u Jihlavy
25. dubna Den otevřených dveří v LILA ústavu Otnice

4. května přednáška – GYMNÁZIUM Vyškov

1. června zájezd – Brno noční ZOO
23. června „Den otevřených dveří“ s firmou FRITZEIER

30. 6.  – 7. 7. pobyt v rekreačním středisku REVIKA u Vizovic
11. – 18. srpna pobyt v rekreačním středisku VYHLÍDKA u Blanska

19. – 30. 11. PAPRSEK pod lupou – výstava v TICku

1. prosince XXII. ročník „Mrštná rybka“ aqupark Vyškov
2. prosince rozsvícení vánočního stromu na vyškovském náměstí
2. prosince benefiční filmové představení ČERTOVINY

8. prosince společná akce s TESCEM

uskutečněno 16 akcí


