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Kalendá ř akcí a služeb – říjen/listopad 2015  
1. října 
čtvrtek 

10:15 POZNÁVÁNÍ ZAJÍMAVÝCH MÍST  – Máte rádi 
přírodu, rádi poznáváte nová místa? Poj ďte s námi 
poznat Vyškovsko p ři hledání pokladu, který je v této 
oblasti ukrytý v tzv. „keších“. Více informací 
a přihlášení do st ředy 30.9. 

6. října 
úterý  

9:45 NÁVŠTĚVA BOTANICKÉ ZAHRADY  
V PROSTĚJOVĚ – Zveme všechny, které zajímá p říroda, 
rostliny, a ť se s námi vypraví do botanické zahrady 
v Prost ějově. V botanické zahrad ě je pro nás p řipravená 
komentovaná prohlídka. Rostliny si budete moci 
hmatem i čichem prohlédnout. Trvání prohlídky cca 1,5 
hodiny. Sraz pro p řihlášené je  v 9:45 na vlakovém 
nádraží ve Vyškov ě. Přihlásit se m ůžete do pátku 2.10. 

7. října 
středa  

ZÁŽITKOVÝ KURZ ŘÍZENÍ OSOBNÍHO AUTA PRO  
NEVIDOMÉ ANEB NEVIDOMÍ ZA VOLANTEM AUT NA 
MASARYKOVĚ OKRUHU - Účelem zážitkového kurzu je 
zprost ředkovat vám autentický vjem z jednoho úseku 
každodenní rutiny vidícího člověka, seznámit vás 
s činností pro vás jinak nep řístupnou. Cílem tohoto dne 
není jen zážitek z řízení automobilu, ale i uv ědomění 
si každodenní reality možného st řetu s projížd ějícím 
motorovým vozidlem a o vaši zkušenost ovládání 
takového vozidla. Jen pro p řihlášené. 

13. října 
úterý 

7:10 NÁVŠTĚVA LEDNICE – Pojďte s námi na výlet na 
krásné místo do Lednice. Čeká nás komentovaná 
a hmatová prohlídka zámecké zahrady, projedeme 
se kočárem taženým ko ňským sp řežením a také 
se projedeme lodí. Vstupné na osobu 100 K č. Sraz pro 
přihlášené je v 7:10 na vlakovém nádraží ve Vyškov ě. 
Podrobnosti v pozvánce. Více informací a p řihlášení 
do pátku 9.10. 

15. října 
čtvrtek 

13:45 PLAVÁNÍ V AQUAPARKU VE VYŠKOV Ě – Pojďte 
si s námi vyzkoušet vodní sv ět v aquaparku ve Vyškov ě 
a udělat n ěco pro své zdraví. Vstupné: 90 minut ZTP 
a ZTP/P 55 Kč, senio ři 70 Kč doprovod ZTP/P zdarma. 
Přihlásit se m ůžete do st ředy 14.10. 



Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou. 
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20. října 
úterý 

8:30 PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY – Pojeďte s námi 
poznat p říběh slune ční soustavy do Planetária a 
Hvězdárny v Brn ě. Máte skv ělou p říležitost sáhnout 
si na meteorit starý milion let. Pomocí audiovizuál ního 
systému, který nemá ve st řední Evrop ě obdoby, m ůžete 
putovat prostorem i časem. K dispozici je také série 
mechanických exponát ů, které si m ůžete vyzkoušet. 
Zjistíte tak, kolik váží nap říklad oby čejná krabice džusu 
třeba na Měsíci, Marsu či na Slunci. Vše dopln ěno 
komentá řem a prohlídkou s možností si n ěkteré 
exponáty rukama prohlédnout. Délka prohlídky cca 
2 hodiny. Vstupné: senio ři a ZTP 50 Kč, ZTP/P 
a doprovod zdarma. Sraz pro p řihlášené je v 9:00 
na vlakovém nádraží ve Vyškov ě, odjezd vlaku IDS JMK 
je v 9:20. Více informací a p řihlášení do pátku 16.10. 

22. října 
čtvrtek 

13:45 BOWLING  – Pojďte se s námi pobavit 
v p říjemném prost ředí hotelu Selský dv ůr a zahrát 
si oblíbenou hru bowling s p řizpůsobenými 
podmínkami pro slabozraké a nevidomé. Cena za dráhu  
je 125 Kč na hodinu, která se rozpo čítá mezi všechny 
hráče. Více informací a p řihlášení do st ředy 21.10. 

29. září 
čtvrtek 

14:00 SOLNÁ JESKYN Ě – Pojeďte s námi relaxovat do 
solné jeskyn ě v Brn ě. Vstupné 130 K č, ZTP a ZTP/P 
105 Kč, senio ři 85 Kč a doprovod ZTP/P 100 K č. Sraz 
pro p řihlášené je na vlakovém nádraží ve Vyškov ě 
v 10:00 hod. Více informací a p řihlášení do úterý 27.9. 

 
UPOZORŇUJEME, ŽE STŘEDISKO BUDE KAŽDÉ  

PONDĚLÍ A PÁTEK UZAV ŘENO.  
 

VE STŘEDU 7. A 28.10. BUDE STŘEDISKO Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ 
UZAVŘENO. 

 
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY NA LISTOPAD:  

• BESEDA S OČNÍM LÉKAŘEM 
• BOWLING 
• PLAVÁNÍ  
• SOLNÁ JESKYN Ě 
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Každou všední 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. Pokud budete volat na pevnou linku, zde nahr ajte zřetelný vzkaz, 
zavoláme Vám zp ět. 

 
Bližší , p řihlášky a možnost objednání si doprovodu:  
Mgr. Martin Novosad, sociální pracovník 
TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracovišt ě Vyškov 
Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
Konzulta ční a poradenský den: st ředa 13:00 až 17:00 hodin 
Mobilní telefon: 774 715 108, pevná linka: tel. 532  308 248 
e-mail: novosad@tyflocentrumbrno.cz  


