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Vážení čtenáři, 
dostáváte další číslo naší Chaloupky, časopisu, který 
pro vás p řipravuje tým pracovník ů TyfloCentra Brno. 
Děje se toho u nás skute čně hodn ě. Působíme 
v pěti městech Jihomoravského kraje, poskytujeme 
pět druh ů registrovaných sociálních služeb, v rámci 
našich projekt ů nabízíme další služby. Pomáháme vám 
vyřídit si každodenní záležitosti, doprovodíme, kam 
pot řebujete, pom ůžeme vám, když si nevíte rady, 
naučíme vás pracovat s náro čnými pom ůckami, získáte 
u nás dovednosti v oblasti va ření, první pomoci, 
sebeobrany, komunikace a sociálních dovedností. 
Scházíte se u nás, abyste se n ěco nového dozv ěděli 
nebo utužili své zdraví p ři cvi čení či turistice, zveme vás 
na exkurze a poznávací výlety, abyste prožívali to,  co 
prožívají všichni aktivní lidé. Nabízíme i pracovní  
uplatn ění. 
To vše je možné jen za pomoci ob ětavých zam ěstnanc ů, 
kteří se vám v ěnují a které znáte, ale i za pomoci t ěch, 
které neznáte, nepotkáváte, ale kte ří se starají o složitý 
chod spole čnosti, o provoz a veškerou administrativu 
a zajišt ění finan čních prost ředků na činnost ve 
prosp ěch vás, našich klient ů. 
Chtěla bych tedy na tomto míst ě všem, kte ří vám 
pomáhají, i t ěch, kte ří tuto pomoc zajiš ťují, pod ěkovat, 
chtěla bych z tohoto místa pod ěkovat i našim 
dobrovolník ům, podporovatel ům a dárc ům. Kdyby jen 
jediný z nich tu s námi nebyl, byli bychom všichni o cosi 
chudší. Chci pod ěkovat i vám za p řízeň i slova chvály. 
Přeji všem p říjemné prázdniny a dovolenou a budu se se 
všemi t ěšit zase na setkání. 
Hezké po čtení naší Chaloupky. 

Hana Bubení čková 
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AKTUALITY, OZNÁMENÍ  

Stěhování dávek státní sociální podpory  

V období 28. 4. - 4. 6. 2014 se st ěhují pobo čky Úřadu 
práce do nové budovy na ulici Polní 1011/37 v Brn ě. 
Probíhá st ěhování pouze dávek státní sociální podpory 
(přídavek na dít ě, rodi čovský p říspěvek, p říspěvek na 
bydlení, porodné a poh řebné). Tato budova sídlí 
u zastávky Vojtova tramvaje č. 8. Dávky hmotné nouze, 
průkazy OZP, p říspěvky na zvláštní pom ůcky se vy řizují 
stále na Mojmírov ě náměstí. V budoucnosti je vize 
taková, že všechny agendy budou v jedné budov ě.  

Martina Ludvíková 

TyfloCentrum je na Twitteru 

Brn ěnské TyfloCentrum na Twitteru! Bu ďte v obraze 
a připojte se: https://twitter.com/tcbrno 
Twitter je další sociální sí ť na které m ůžete sledovat naše 
příspěvky.  

Irena Kocí 

Novinky ve Vyškov ě 

V dubnu ukon čila sv ůj pracovní pom ěr na vyškovském 
pracovišti naše kolegyn ě Mgr. Zuzana Šrámková. Ráda 
bych naší kolegyni pop řála hodn ě štěstí v nové práci 
a vyslovila díky za její profesionální p řístup ke klient ům 
a práci s nimi.  
Místo sle čny Šrámkové zaujal v našem kolektivu 
Mgr. Martin Bo řivoj Novosad, který se pln ě ujal své 
funkce a s klienty vyškovského centra již plánuje d alší 
aktivity.  

Tereza Kozderová 
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CHALOUPKA VÁS ZVE 
 

V Brně jsme pro vás p řipravili 

Brno v letních m ěsících  
Milí p řátelé, 
červenec a srpen jsou m ěsíce, kdy nás v kancelá ři příliš 
neuvidíte, protože vybíráme p řevážnou část dovolené 
a zároveň plánujeme více venkovních aktivit. 
Máme připravený bohatý program. A kam bychom vás 
rádi pozvali? 
Společně se znojemským st řediskem se znovu vydáme 
na nau čnou stezku v okolí Buchlova. Stezka je 
obohacena o sochy d řevěných zví řat  v životní velikosti. 
Odborný výklad poskytne pr ůvodkyn ě Alena Prýmková. 
Na konci července prozkoumáme Národní park Podyjí. 
Je pro vás turistika už p říliš náro čná? Nezoufejte, 
myslíme i na vás. Pravideln ě navšt ěvujeme solnou 
jeskyni, kde posloucháme povídky Jana Wericha nebo 
Karla Čapka. Svaly si protáhneme na kuželkách. 
Nezapomínáme ani na psychickou aktivitu a trénujeme  
naši pam ěť – přijďte i vy na naše Pam ěťolamy! 
Novinkou je tzv. seniorské vycházení. O co se jedná ? 
O krátkou procházku (max. 2 km) v brn ěnských parcích, 
vycházkovým tempem, s možností odpo činku na tráv ě 
nebo lave čce, v blízkosti MHD. Tato vycházení vždy 
doprovodí pracovník, který nás nau čí poznávat stromy 
podle hmatu a v ůně, seznámí nás s historií parku a poví 
nám informace o správ ě a úprav ě brn ěnských park ů. 
A v září? Vaše turistické bu ňky navnadíme na návšt ěvu 
ekologické farmy! 
Přejeme krásné léto a t ěšíme se, že slune čné po časí 
využijete k ú časti na našich akcích!  

Tereza Kozderová 
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 Letní pobyt v Kuklíku na Vyso čině  
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
oblastní odbo čka Brno - sever ve spolupráci 
s TyfloCentrem Brno p řipravuje a zve vás na letní 
psychorehabilita ční pobyt v penzionu Kukla na 
Vyso čině, kam jezdíme nep řetržit ě již od roku 1999. 
Na jaře a na podzim se zde dlouhodob ě uskute čňují také 
víkendové pobyty. 
K výb ěru z programu nabízíme nácvik relaxa čních 
technik, autogenní trénink, besedy zam ěřené na 
komunika ční a seberozvojové techniky anebo také 
besedy o lé čivých bylinách. B ěhem pobytu si zacvi číme, 
ale půjdeme i na r ůzné výlety. Zájemci budou mít 
možnost získat základy pletení z pedigu. K tomu vše mu 
zbude čas i na p říjemná spole čná posezení. Velmi 
aktivní ú častníci budou mít prostor i pro volbu 
individuálního programu. 
Pobyt se uskute ční od 5. do 12. července 2014.  
Cena je 3.350,- Kč a zahrnuje ubytování, plnou penzi 
a výlet zájezdovým autobusem. 
Doprava do místa konání je individuální. Pro cestuj ící 
hromadnou dopravou jsou p řipraveny informace 
o jízdních řádech, odvoz zavazadel od autobusové 
zastávky v Kuklíku bude zajišt ěn. Na zpáteční cestu 
bude zajišt ěna doprava objednaným autobusem od 
penzionu k vlakovému nádraží v Novém M ěstě na 
Moravě. Další informace a podání p řihlášek u Marie 
Švejdové. 

Marie Švejdová 
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Kurz va ření aneb 
gurmánská turistika mezinárodní kuchyní 

Od září otevíráme další Kurz va ření pro osoby s t ěžkým 
postižením zraku. Navazujeme tím na tradici konání 
těchto kurz ů, která začala rokem 2009, kdy se po řádal 
první kurz zam ěřený na tuto tematiku.  
Kurzy va ření pro za čátečníky i pokro čilé se po celou 
dobu t ěší oblíbenosti ze strany klient ů, protože jim 
poskytují možnost kontaktu se spole čenským 
prost ředím, ale p ředevším m ůžou klienty nau čit nové 
dovednosti a tím jim zajistit v ětší míru sob ěstačnosti 
a nezávislosti. Také reagují na jejich pot řeby z hlediska 
náro čnosti činností a p říprav.  
Při realizaci jednotlivých lekcí kurzu se dbá na nácv ik po 
sob ě jdoucích a na sebe navazujících činností, které se 
uplat ňují v b ěžném život ě. Od nákupu surovin po 
přípravu i samotné stolování, až po úklid. Celý kurz je 
odborn ě veden lektorkami, které dohlíží na bezpe čnost 
a celý pr ůběh lekcí. Klienti jsou na za čátku seznámeni se 
všemi spot řebiči a se samotným prostorem cvi čné 
kuchy ňky. Důležitou sou částí kurzu je nau čit zrakov ě 
znevýhodn ěné osoby využívat drobné pom ůcky 
a spot řebiče usnad ňující pomoc v kuchyni. 
V letošním roce jsme se rozhodli kurz zpest řit o recepty 
z mezinárodní kuchyn ě. Plánujeme p řipravit a ochutnat 
například kuchyni tureckou, ma ďarskou, britskou, 
italskou, ukrajinskou, indickou a řeckou. Základem 
všeho bude jednoduchá forma p řípravy a chutný finální 
pokrm. Pokud Vás kurz zaujal, o bližší informace se  
obra ťte na Kristinu Čadeni nebo Anežku Mou čkovou. 

Kristina Čadeni 



8  Chaloupka, časopis pro zrakov ě postižené 6/2014  

Besedy s tématy z oblasti sociální rehabilitace  
V sou časné dob ě se chýlí ke konci kurz rozvoje 
mentálních funkcí. Další besedy z oblasti 
komunika čních a sebe rozvojových kurz ů sociální 
rehabilitace nabídneme zájemc ům při letním 
psychorehabilita čním pobytu na Kuklíku. Téma 
s názvem Do jaké míry je naše v ůle svobodná  bude 
rozvinuto ve čtyřech st ěžejních bodech, a to: 
- Biologický základ v ůle a volních proces ů. 
- Vůle jako významný osobnostní jev. 
- Faktory ovliv ňující v ůli. 
- Když je v ůle nemocná. 
Při dalším psychorehabilita čním pobytu v říjnu 2014 se 
můžete zapojit do besedy a diskutovat na téma Jak 
zvládnout své emoce . 
Kdo se nem ůže zúčastnit nabízených besed p ři 
psychorehabilita čních pobytech, je zván do klubovny 
TyfloCentra, kde se uskute ční čtyři besedy v termínech 
září až prosinec 2014. P řesná data budou zve řejňována 
v měsíčním kalendá ři akcí. A co vám nabídneme?  
Jsou to tyto čtyři náměty: 
- Jak vnímám druhého aneb úskalí sociálních 
stereotyp ů. 
- Zdravé a nezdravé sebev ědomí aneb v čem můžu být 
na sebe hrdý. 
- Jak se (ne)známe aneb zdroje sebepoznání. 
- Beseda na téma Co mn ě daly kurzy v rámci sociální 
rehabilitace, zhodnocení. 
Na besedy vás zve lektorka Marie Švejdová, odborným  
garantem je lektor - psycholog Zbyn ěk Galvas. 
Přihlásit se nebo získat další informace m ůžete na 
telefonech 515 919 774 a 774 715 104 nebo na adrese  
svejdova@tyflocentrumbrno.cz. 

Těšíme se na Vaši ú čast, Marie Švejdová 
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V TyfloCentru se stále cvi čí  
Letos je to již jedenáctý rok, co v TyfloCentru cvi číme. 
Začínali jsme na staré Chaloupce v multifunk ční 
průchozí klubovn ě protahovacím cvi čením. 
V sou časné dob ě nabízíme v rámci aktivizace zrakov ě 
postiženým klient ům čtyři druhy cvi čení od náro čné jógy 
až po cvi čení na židlích. Každé cvi čení je n ěčím 
zajímavé, p ři každém používáme jinou muziku a jiné 
cvi čební pom ůcky. Sou částí všech cvi čení jsou 
automasáže o čí a cviky vedoucí ke stabilizaci zraku.  
Pro cvi čení jsou k dispozici profesionální pom ůcky jako 
protiskluzové karimatky, overbally a molitanové blo ky. 
Toto jaro jsme zakoupili nový koberec, takže kvalit a 
cvi čení se zase zlepšila. 

Zlata Zumrová 

TyfloBrno 2014  
V rámci Brn ěnských dn ů pro zdraví se letos op ět 
uskute ční další ro čník sout ěže v prostorové orientaci 
a samostatném pohybu nevidomých TYFLOBRNO 2014. 
Tentokrát padla volba na m ěstskou část Brno - 
Řečkovice a sobotu 4. října. 
Jaké jsou podmínky pro ú čast? 
Účastníci pot řebují: bílou h ůl, dobrou obuv a oble čení 
i do dešt ě, MP3 přehrávač, funk ční baterie, dobrou 
kondici, odvahu a sportovního ducha. Zájemci z řad 
zdravé populace se mohou také zapojit, trasu projdo u 
s klapkami na o čích. Přijďte si zasout ěžit! Pozv ěte i své 
známé, kte ří Chaloupku neodebírají. 
Přihlášku Vám pošle a dotazy zodpoví Tereza 
Kozderová, tel. 515 919 672, 774 715 097, e-mail 
kozderova@tyflocentrumbrno.cz . Sout ěž prob ěhne pod 
organiza čním vedením TyfloCentra Brno, ve spolupráci 
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se SONS – oblastní odbo čkou Brno, dobrovolníky 
TyfloCentra Brno, M ěstskou policií Brno a dalšími 
dobrovolníky. 

Tereza Kozderová 
 

Co připravují regionální pracovišt ě 

Břeclavský výhled 
Protože b řeclavské pracovišt ě nemá tolik klient ů jako 
ostatní pracovišt ě v jiných m ěstech, zam ěřujeme se 
především na aktivity, které vychází z p řání našich 
klient ů. Klienty nadchla nová aktivita zvaná 
Paměťolamy, která se své oblib ě těší i v Brn ě. Břeclavští 
klienti jsou na svoje m ěsto náležit ě pyšní, a proto 
zařazujeme a budeme za řazovat aktivity, které se týkají 
jejich m ěsta. Dokud nám bude po časí přát, budeme 
pořádat procházky po B řeclavi, p ři kterých budeme 
poznávat nová místa. U t ěch dob ře známých míst 
budeme vzpomínat na zážitky, které zde klienti prož ili. 
Jedním z velkých plán ů, které se pokusíme 
s břeclavskými klienty zrealizovat, je návšt ěva klient ů 
z jiných pracoviš ť TyfloCentra.  
S velkou radostí musím říct, že se nám da ří pořádat 
i poutavé p řednášky. Protože už není tolik sil na 
cestování do zahrani čí, vydáváme se alespo ň virtuáln ě 
břeclavským leteckým speciálem do r ůzných kout ů 
světa. Cestování se však neobejde bez našich známých. 
Známý nemusí být jen člen rodiny, ale i známá osobnost, 
proto za řazujeme i povídání o slavných osobnostech. 
V Břeclavi to prost ě a jednoduše žije! 

Martina Ludvíková 
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Léto ve vyškovském TyfloCentru 
S blížícími se letními m ěsíci chystáme více aktivit 
zaměřených na poznávání turistických cíl ů. Vydáme se 
na turistický výlet za pov ěstmi drahanské vrchoviny. Na 
trase p ěší stezky se nachází dvanáct infopanel ů, které 
jsou krásným zp ůsobem zpracovány do d řevěných 
soch. Každá socha je naprosto odlišná a vždy 
znázorňuje postavy či děj z pov ěsti, která je napsána na 
informa ční desce. Dalším turistickým cílem bude 
návšt ěva zámku v Krom ěříži či muzeum ko čárů v 
Čechách pod Kosí řem. Také se p ůjdeme podívat do 
brn ěnského rádia Krokodýl, kde si vyslechneme 
komentovanou p řednášku o rádiu. 
Nezapomeneme ani na sportovn ě založené klienty, 
a proto pro n ě připravíme návšt ěvu plaveckého bazénu 
či bowlingové odpoledne. 
Soub ěžně s venkovními aktivitami budou probíhat 
aktivity v našem st ředisku, kde se budeme op ět těšit na 
návšt ěvu MUDr. Libora N ěmce, který pro nás p řipraví 
zajímavé p řednášky týkající se o ční problematiky. Dále 
máme pro klienty p řipraveno prstové cvi čení, pon ěvadž 
pohyby prst ů rukou jsou d ůležité pro udržení dobrého 
zdravotního stavu. A v pravideln ě se opakujícím 
čtenářském klubu se op ět zaměříme na aktuální d ění 
a informace nejen z okolí Vyškova. 
Věříme, že Vás n ěkterá z uvedených aktivit oslovila 
a budeme se t ěšit na spole čná setkání. Bližší informace 
k akcím naleznete v pravidelném m ěsíčním programu 
nebo nás m ůžete kontaktovat telefonicky na číslech: 
532 308 248 nebo 774 715 108. Krásné léto všem p řejí 

Renata Hejkerlíková, Martin Novosad 
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Co připravujeme na Znojemsku 
Letní po časí a prázdninová atmosféra p římo vybízí 
k výlet ům do p řírody a návšt ěvám krás naší vlasti. Proto 
i my nebudeme zahálet a letní m ěsíce prožijeme aktivn ě. 
Na začátek července plánujeme výlet do 
Lednicko-valtického areálu. Kdo se k nám p řidá, prožije 
romantickou plavbu zámeckým areálem a lužním lesem.  
Naší první zastávkou, na kterou doplujeme od 
Lednického zámku, bude Minaret. Na druhé zastávce 
navštívíme Jan ův hrad, romantickou z říceninu sev řenou 
ze tří stran meandrem řeky Dyje, která d říve sloužila jako 
lovecký záme ček. Prohlédneme si interiér a okolí obou 
staveb a projdeme se zámeckou zahradou, která je 
unikátní zejména sbírkou cizokrajných d řevin. I v letních 
měsících bude pokra čovat cyklus výlet ů do Národního 
parku Podyjí s pr ůvodkyní Svatavou Holubovou, 
pracovnicí návšt ěvnického centra Národního parku 
Podyjí v Čížově. Na prvním výlet ě 22. 7. se projdeme 
přes Vranovskou bránu do Vranova a do Benátek. Na 
druhém výlet ě 26. 8. nás čeká putování krajinou po 
červené turistické trase z Čížova do Lukova. Ani 
v letních m ěsících nebudou chyb ět pravidelná setkávání 
klient ů při posezení v kavárn ě.  
Na podzim už budeme, po letní p řestávce, pokra čovat 
v pravidelných aktivitách, k nimž pat ří bowling, návšt ěvy 
solné jeskyn ě, plavání v hale Ronja a v Hotelu Prestige. 
Nebudou samoz řejmě chyb ět tvo řivé výtvarné dílny, 
besedy a p řednášky na zajímavá témata. Jedním z témat, 
kterým se na podzimních besedách budeme intenzivn ě 
věnovat, budou bylinky. Řeč bude o bylinkách 
v kuchyni, bylinká řství a aromaterapii, lé čbě pomocí 
vůní. Na besedách se dozvíte, které bylinky m ůžete 
používat p ři vaření, které se naopak hodí spíše 
k přípravě čajů či různých bylinných preparát ů. Dozvíte 
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se také jak správn ě připravit bylinný čaj, jak si doma 
vyrobit bylinný sirup, tinkturu či hojivou masti čku. 
Termíny a bližší informace je možné nalézt na našic h 
webových stránkách, v programech aktivit, na 
samostatných pozvánkách, nebo vám je rádi sd ělíme na 
telefonních číslech 774 715 109, 774 715 107. Na setkání 
s vámi se t ěší Eva Pexová a Silvie Stehlíková. 

Silvie Stehlíková 
 

 
všechno si musíme osahat :-) 
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UŽITEČNÉ INFORMACE PRO VÁS 
 

Deník p říspěvku na pé či  

Z Úřadu práce máme informace, že v t ěchto dnech již 
probíhá kontrola využívání čerpání p říspěvku na pé či. 
Na tuto skute čnost jsme Vás již upozor ňovali v minulých 
číslech našeho časopisu. 
Každý p říjemce dávky p říspěvku na pé či by m ěl mít 
přehled o tom, kdy a jakou službu si za p říspěvek koupil 
a jaký obnos byl za službu uhrazen. Tento „deník“ 
čerpání p říspěvku na pé či můžete pak p ředložit p ři 
kontrole pracovníkovi ú řadu práce, který vás navštíví 
v domácnosti. 
Kontroly budou probíhat bez p ředchozího ohlášení 
a jist ě znáte úsloví, že št ěstí p řeje připraveným. 

Proč je dobré deník vést?  
Zákon o sociálních službách totiž p říjemci ukládá 
povinnost čerpat p říspěvek na zajišt ění pot řebné 
pomoci osobou blízkou, asistentem sociální pé če či 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Pok ud 
je příjemci prokázáno, že takto p říspěvek nečerpá, může 
mu být po p ředchozím písemném upozorn ění zastavena 
nebo od ňata výplata p říspěvku.  
Deník, ve kterém si budete vést seznam služeb, kter é 
využíváte, nebo kde si budete zakládat faktury a ji né 
doklady související s nakoupenými službami, bude 
důkazem o čerpání p říspěvku. 

Jakých služeb se má deník týkat? 
Protože je p říspěvek na pé či dávkou ú čelovou, je 
příjemci poskytována na náklady spojené za ur čitým 
účelem. V našem p řípadě za účelem zajišt ění péče. 
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Nakoupené služby by tedy m ěly souviset s oblastmi, ve 
kterých byl p říjemce uznán závislým na pomoci jiné 
osoby. Jedná se o deset oblastí, které se p ři procesu 
vyřizování žádostí hodnotí p římo u klienta doma. Jak 
zvládá nap říklad orientaci, mobilitu, oblékání, obouvání, 
stravování. Pokud by byl tedy žadatel uznán závislý m na 
pomoci v oblasti stravování, m ůže si z p říspěvku hradit 
obědy z pečovatelské služby nebo m ůže částku 
poskytnout p říbuznému, který se o stravování klienta 
postará. 

Jak by m ěl takový deník vypadat a jaké informace by m ěl 
obsahovat? 
Přesná a p ředepsaná forma vzhledu deníku neexistuje, 
obecn ě doporu čujeme sešit velikosti A5, kam si 
příjemce vždy zapíše datum, kdy mu byla služba 
poskytnuta, pop ř. kým, stru čně co obnášela a částku, 
která za službu byla uhrazena. Je to hodn ě podobné jako 
domácí ú četnictví. 
Vedení deníku (jako takového) není uzákon ěno, proto je 
to na dobrovolnosti každého p říjemce. S deníkem Vám 
však mohou pomoci Vaši p říbuzní, p řátelé nebo p římo 
poskytovatel služby, který Vám m ůže do deníku úkon 
zapsat ihned po skon čení.  

Co když ale nastane situace, kdy veškerou pé či o mě 
zajiš ťuje jedna osoba? 
V takovém p řípadě není pot řeba zaznamenávat částky za 
jednotlivé položky, ani vyráb ět faktury. Sta čí si do 
deníku zapsat úkony, se kterými nám ta daná osoba 
pomáhá. Ješt ě musíme rozlišovat mezi členy rodiny, se 
kterými nemusíte žádnou smlouvu uzavírat a mezi 
kamarádkou či sousedem, kte ří se v p řípadě, že Vám 
s péčí pomáhají, stávají tzv. asistenty sociální pé če. 
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Tady zákon stanovuje nutnost mít s asistentem 
uzavřenou smlouvu. 

Co se stane, když si deník nepovedu? 

Jak již bylo jednou řečeno, deník slouží p ředevším jako 
ochrana pro Vás. Pokud si deník vést nechcete, nikd o 
Vás nemůže nutit. Každopádn ě pokud Vás navštíví 
pracovnice ú řadu práce, bude daleko snadn ější 
prokazovat na co, a jak p říspěvek na pé či využíváte. 

Kdo má právo do mého deníku nahlížet a kdy se za čne 
s kontrolami p říspěvku na pé či? 
Deník si mohou vyžádat pouze pracovnice ú řadu práce, 
které mají k této kontrole pov ěření. Kontroly v sou časné 
dob ě již probíhají.  

Pokud máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se obr átit 
na tým poradc ů brn ěnského TyfloCentra, který je 
připraven Vám pomoci s Vašimi dotazy, poskytnutím 
bližšího návodu na zavedení deníku či jeho vedením.  

Tereza Kozderová 

Užitečné informace z ulic m ěsta Brna 

Pár nových poznatk ů z ulic m ěsta Brna p řidal do naší 
chaloupky Josef Kone čný konzultant pro odstra ňování 
architektonických bariér. 

Kontejnery na t říděný odpad  
V Schreberových zahrádkách ( Černá pole) byly koncem 
minulého roku nainstalovány podzemní kontejnery na 
tříděný odpad. Jde o první kontejnery tohoto druhu 
v ČR, které byly dodate čně opat řeny vizuáln ě 
kontrastními i braillskými štítky. Vhozy do kontejn erů 
jsou z horní strany mírn ě zešikmené a Braillské štítky 
jsou umíst ěny p řed kryty vhazovacích otvor ů. Jsou tedy 
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velice dob ře přístupné a čitelné. S výrobcem t ěchto 
kontejner ů jsme se domluvili, že takto budou své 
produkty ozna čovat už p ři jejich výrob ě. Začátkem 
letošního roku pak bylo, podle jejich informací, 
nainstalováno 6 ks takto ozna čených kontejner ů také 
v Litom ěřicích a na ja ře pak další v Ostrav ě a v Praze. 

Nový typ klepátek na semaforech 
Ve druhé polovin ě loňského roku jsem vás informoval 
o testování nového typu akustické signalizace na 
světeln ě řízených p řechodech. V sou časné dob ě již jsou 
vyřízeny všechny formality, atesty a povolení. Proto j e 
pracovníci servisu sv ětelné signalizace Brn ěnských 
komunikací již za čali instalovat místo on ěch nep říliš 
oblíbených "kvákadel". Vým ěna se nebude dít nijak 
živeln ě. Pokud však dojde k poruše starého kvákadla, 
tak už bude automaticky nahrazeno novým typem, jeho ž 
signál je o poznání hlasit ější. Také bude dodrženo nov ě 
stanovené sm ěrování, jehož cílem by m ěla být lepší 
slyšitelnost vydávaného signálu p ři přecházení, zejména 
hodn ě širokých vozovek.  
Dnes se m ůžete s tímto typem, vedle již d říve zmín ěného 
přechodu v Pisárkách, setkat také na p řechodech 
u Semilassa (p řes vozovku ve sm ěru do Řečkovic) a na 
křižovatce ulic Purky ňova/Skácelova, p řes vozovku ve 
směru ke Královopolské. 

Rekonstrukce ulice Milady Horákové 
Od soboty 15. b řezna 2014 probíhá rekonstrukce ulice 
Milady Horákové tém ěř v celé její délce. Ulice je tedy 
neprůjezdná pro veškerou dopravu. Po dobu 
rekonstrukce budou linky MHD zm ěněny, seznam zm ěn 
přikládáme v p říloze. Rekonstrukce ulice Milady 
Horákové potrvá p řibližn ě 16 měsíců. 
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Vypnuté semafory 
 V souvislosti s rekonstrukcí ulice Milady Horákové  bude 
také mimo provoz sv ětelná signalizace v k řížení ulic 
Milady Horákové a nám. 28 října/Příční a přechod p řes 
odbo čující jízdní pruh z Kolišt ě do ulice M. Horákové. 
Semafory p řes Kolišt ě budou fungovat bez omezení. 

Rekonstrukce Zelného trhu 
Od začátku dubna probíhá také rekonstrukce Zelného 
Trhu. Je plánovaná také p řibližn ě na rok a p ůl.  
V sou časné dob ě je možné projít kolem ohrazeného 
staveništ ě v podstat ě po obvodu celého Zel ňáku. Je 
však nutné po čítat s tím, že se situace m ůže průběžně 
měnit a že p ředevším v záv ěrečné fázi stavby budou 
předlážd ěny i tyto, v sou časné dob ě použitelné 
chodníky. Proto pe člivě sledujte pr ůběžné informace 
o rekonstrukci, nebo se této lokalit ě raději vyhn ěte.  
Některé prodejní stánky jsou p řestěhovány ze Zelného 
Trhu do parku na Moravském nám ěstí, kde dosti 
zahuš ťují p ěší komunikace.  
Proto si i v tomto prostoru dávejte p ři cest ě větší pozor. 

 

 
hmatové mapy
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ZAVZPOMÍNEJTE S NÁMI  
 

Hodnocení kurzu první pomoci  

V měsíci kv ětnu prob ěhly poslední lekce kurzu první 
pomoci pro osoby s t ěžkým postižením zraku. 
Kurz první pomoci byl zam ěřen na zvyšování 
sob ěstačnosti a nezávislosti t ěchto osob p ři různých 
poran ěních, která by mohla nastat, jak v domácnosti, tak 
na veřejném prostranství. Ú častníci kurzu m ěli možnost 
naučit se, jak zajistit adekvátní první pomoc. Kurz byl  
rozd ělen do deseti lekcí, každá lekce se skládala 
z teoretické a praktické části v ěnující se základním 
oblastem v zajišt ění první pomoci. Ú častníci si mohli 
vyzkoušet a nacvi čit techniky a postupy p ři poskytování 
první pomoci, kdy byl brán ohled na jejich zrakové 
znevýhodn ění. Především se jednalo o verbální popis 
a hmatové ukázky probírané látky. Ú častník ům byl dán 
dostate čný prostor pro p řípadné dotazy a pro 
opakování, aby mohli nov ě získané informace co nejlépe 
využít. Nap říklad nácvik polohování a resuscitace byl 
velmi d ůležitý, protože nemají zrakovou kontrolu a bylo 
nutné, aby si nacvi čili správnou polohu t ěla postiženého 
a aby nahmatali oblasti t ěla, kde se resuscitace prování 
(ústa, hrudník). 
Dále se ú častníci nau čili, jak zajistit (oslovit) 
kolemjdoucí tak, aby jim pomohli s poskytováním prv ní 
pomoci. Jak zalarmovat zdravotnickou záchrannou 
službu, tedy, jak správn ě popsat danou situaci 
a postupovat podle pokyn ů záchraná řů. 
Na závěr kurzu ú častníci složili zkoušku, která zjistila 
jejich nabyté znalosti. Jednalo se o teoretickou 
a praktickou část. Teoretická část se skládala 
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z písemného testu, který n ěkteří absolvovali na po čítači 
a někteří zpracovávali ve zv ětšeném černotisku. 
Praktická část se skládala z n ěkolika úkol ů. Prvním 
úkolem byla resuscitace dosp ělého nebo dít ěte.  
Druhý úkol si ú častníci losovali. Na výb ěr bylo ze dvou 
situací, s kterými se ú častníci kurzu mohou setkat doma 
i venku. První úkol, umíst ěný do domácího prost ředí, se 
nazýval „opa ření horkou vodou“. Odehrával se 
v kuchyni. Figurantka z řad dobrovolník ů, představovala 
sousedku, která se p ři vyva řování konvice s octem 
popálila na pravé horní kon četin ě. Cílem tohoto úkolu 
bylo zjistit, jak ú častníci zvládnou komunikaci 
s poran ěnou, vyhodnotit rizika úrazu, zvládnou vyšet řit 
a ošet řit poran ění a komunikaci se zdravotnickou 
záchrannou službou. Tento úkol si vylosovali čtyři 
účastníci.  
Druhou situaci si vylosovali t ři účastníci a byl to úkol, se 
kterým se mohou setkat mimo domov. Figuranti na 
tomto stanovišti simulovali srážku cyklisty a chodc e. 
Cyklista m ěl poruchu v ědomí, kde ú častníci museli 
zhodnotit stav v ědomí a základní životní funkce a 
následn ě postiženého dát do stabilizované polohy. 
Druhý figurant m ěl zlomenu dolní kon četinu v holenní 
kosti. Ú častníci museli op ět zhodnotit situaci, zvládnout 
vyšet řit a ošet řit poran ění a také zvládnout komunikaci 
se zdravotnickou záchrannou službou. Tyto úkoly 
zvládli ú častníci výborn ě, až na pár drobných chyb. 
Někteří účastníci kurzu zapomínali na technickou první 
pomoc, což by pro n ě mohlo znamenat riziko poran ění, a 
na techniky a postupy, které se používají v první p omoci.  
Při hodnocení od ú častník ů kurzu se dost často 
objevovalo, že mimo získání nových informací 
v poskytování první pomoci panovala v pr ůběhu lekcí 
výborná atmosféra a dobrá nálada. Ú častníci byli taktéž 
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spokojeni, že se seznámili s novými p říjemnými lidmi 
a mohli s nimi trávit sv ůj volný čas. Tým pracovník ů 
zainteresovaných do kurzu je spokojen s vysokým 
počtem ú častník ů, kteří se zapálením zvládali praktické 
nácviky, jichž se zpo čátku obávali, ale postupem času je 
většina zvládala bez sebemenších komplikací. Velmi 
potěšující byly i výsledky záv ěrečných test ů, kde bylo 
vid ět, že se ú častníci sv ědomit ě připravovali a kurz 
nebrali na lehkou váhu. Budeme rádi, pokud na tuto 
tradici kurz ů první pomoci brzy navážeme a z ůstane ze 
strany našich klient ů stále tak velký zájem. 
Tým kurzu první pomoci: Bc. Kristina Čadeni, Anežka 
Moučková, DiS. - sociální pracovnice, Mgr. Milan 
Chrápavý – lektor a záchraná ř 

 

Ohlédnutí za vyškovskými aktivitami 

V prvním b řeznovém týdnu do našeho st řediska zavítal 
představitel brn ěnské firmy Sagitta - pan Jaroslav 
Kavan, který nám p řišel p ředstavit digitální čtecí 
zařízení, kamerové lupy, dalekohledy, filtrové 
a ultrazvukové brýle. Všechny pom ůcky, které pan 
Kavan p řinesl, si mohli klienti vyzkoušet a zjistit tak, 
která lupa by jim nejvíce vyhovovala. Setkání bylo pro 
klienty p řínosné, pon ěvadž jim pomohlo zorientovat se v 
nabídce optických pom ůcek. 
Začátkem dubna jsme spole čně s brn ěnskými klienty 
navštívili v ětrný mlýn v Ruprechtov ě. Klienti m ěli 
možnost osahat si interiér mlýna a vyslechnout si 
zajímavý výklad pr ůvodkyn ě, která vypráv ěla poznatky 
o historii i sou časnosti mlýna. Sou částí mlýna je 
Halladayova turbína, která jej činí ojedin ělým.  



22  Chaloupka, časopis pro zrakov ě postižené 6/2014  

Další dubnovou aktivitou byla návšt ěva Muzea letecké 
a pozemní techniky ve Vyškov ě. Expozice se rozkládá na 
ploše n ěkolika hektar ů a řadí se k nejv ětším expozicím 
svého druhu v České republice. Klienti shlédli techniku 
několika generací, ale i vykopané části letadel 
havarovaných v pr ůběhu II. sv ětové války. To vše si 
mohli klienti také osahat. 
Soub ěžně s těmito aktivitami naše st ředisko op ět 
navštívil MUDr. Libor N ěmec, na jehož p řednášky se naši 
klienti vždy velmi t ěší. Tentokrát si pro nás p řipravil 
besedu na téma „Aby oko lépe vid ělo“, kde si klienti se 
zájmem vyslechli, čeho všeho by se m ěli vyvarovat, aby 
jejich zrak nestrádal, a které potraviny naopak naš emu 
zraku prospívají. Jsou to nap ř. borůvky, ryby (v č. rybího 
tuku), o řechy, kysané zelí nebo slune čnicová semínka. 
Další p řednáška byla na téma „Nej častější chyby v pé či 
o zrak“, kde jsme se dozv ěděli, co m ůžeme a nemůžeme 
ovlivnit p ři péči o zrak.  
V poslední dubnové odpoledne jsme se s klienty sešl i 
při rozlou čení s pracovnicí vyškovského TyfloCentra 
Mgr. Zuzanou Šrámkovou. Vzhledem k tomu, že bylo 
velmi teplé a slunné po časí, zvolili jsme ke spole čnému 
posezení altán za budovou školy. P ři spole čném 
povídání nad kávou a čajem nám čas utíkal velmi rychle. 
Zavzpomínali jsme na spole čné aktivity a na konci 
setkání jsme se rozlou čili a Mgr. Zuzan ě Šrámkové jsme 
pop řáli mnoho pracovních i osobních úsp ěchů. 
 

Renata Hejkerlíková 
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Lesnickou stezkou okolo Buchlova 

Nestává se často, aby se klienti Znojemského 
a brn ěnského TyfloCentra sešli na jedné akci, proto 
jsme rádi p řijali pozvání našich koleg ů z Brna a spole čně 
se vypravili na výlet lesnickou stezkou okolo Buchl ova. 
V Brn ě jsme za slune čného po časí spole čně nasedli do 
autobusu, který nás dovezl do Buchlovic. V kopcích nám 
počasí už tolik nep řálo, začalo jemn ě pršet, ale my se 
přesto neohrožen ě vydali na cestu. Nejd řív jsme 
procházeli vesni čkou a pak jsme za čali stoupat lesem 
k Buchlovu. Cesta byla r ůznorodá, místy tráva, místy 
bláto a kameny, ale vše se dalo zvládnout. 
Naší průvodkyní na tomto výlet ě byla lesní inženýrka 
Alena Prýmková. Cestou pro nás p řipravila n ěkolik 
poznávacích zastávek. Na té první nám p ředstavila 
místní rostliny, klienti si je pak mohli prohlédnou t, 
očichat i osahat. Po chvíli jsme dostoupali do podhra dí 
a čekala nás druhá zastávka. Tentokrát nám paní 
Prýmková p ředstavila místní stromy, op ět jsme si je 
mohli osahat a zjistit jak typicky tvarované listy má dub 
zimní, habr obecný, nebo lípa srd čitá. Na této zastávce 
jsme se také rozhodovali, jak bude naše cesta 
pokra čovat. Vzhledem k deštivému po časí jsme se 
rozhodli, že se p ůjdeme podívat na hrad a lesnickou 
stezku tentokrát vynecháme. Když jsme dostoupali 
k hradu, n ěkteří z nás se šli schovat do tepla místní 
restaurace a my vyrazili na Buchlov. Navštívili jsm e 
zdejší výstavu keramické tvorby, prohlédli si nádvo ří 
a nakoupili suvenýry. Samotná prohlídka hradu by by la 
protentokrát p říliš dlouhá a tak jsme se s klienty dohodli, 
že hrad navštívíme p ři dalším výletu. Po krátké pauze 
jsme se vydali zp ět k autobusu. Cestou nás ješt ě čekala 
poslední zastávka, na které jsme se dozv ěděli n ěco 
o semená řství a o tom, jaká zde žijí zví řata. Potkat tu 
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můžete třeba prase divoké, jelena obecného, da ňka 
evropského a srnce obecného. Výklad naší pr ůvodkyn ě 
všechny zaujal, klienti pokládali dopl ňující otázky a byli 
znalostmi paní Prýmkové nadšeni. Proto jsme už p ři 
čekání na autobus za čali plánovat další spole čný výlet, 
při kterém se na lesnickou stezku už opravdu podíváme  
a snad nám bude víc p řát i po časí. 

Petra Šeneklová 
 

Výlet na Já ňův dvůr 

Uprost řed klidné pohrani ční vesni čky Nový P řerov na 
Mikulovsku leží stará zem ědělská usedlost, jejímž 
dávným hospodá řem byl statká ř Jáně s rodinou. Na ja ře 
roku 1998 statek koupili manželé Kosmákovi jako 
chátrající objekt. Po n ěkolika letech trp ělivé 
rekonstrukce vybudovali hospodá řkou usedlost, 
obklopenou krásnou p řírodou a ocho čenými zví řaty, 
vždycky svolnými k pohlazení a podrbání za uchem. D o 
této oázy klidu jsme se vydali v úterý 6. 5. s klie nty 
znojemského a brn ěnského TyfloCentra. 
Pan Kosmák se nás ujal a provedl nás celou usedlost í, 
vypráv ěl nám o historii sídla a zví řatech, které se 
rozhodli chovat. Naše první zastávka sm ěřovala 
k ohrad ě, kde na nás už netrp ělivě čekal kozlík Kvido, 
který se nechal hladit i krmit speciálními granulem i. 
Dozvěděli jsme se o výrobcích z kozího mléka, které 
paní Kosmáková vyrábí, na p říští rok prý chystají i kozí 
zmrzlinu. Kolem usedlosti je i rozsáhlá louka s ovo cnými 
stromy, z nichž veškerá úroda se zpracovává na výro bu 
domácích marmelád, sirup ů a pálenek. 
Procházkou jsme pokra čovali k ohrad ě s koňmi, zájemci 
mohli jít p římo do ohrady a pohladit si kon ě. Koníci 
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Lentilka a Sametka si všímali hlavn ě našich batoh ů se 
svačinami a nechali se ochotn ě drbat. P řiběhlo se na 
nás podívat stádo všete čných kamerunských kozi ček. 
Pokračovali jsme do výb ěhu k ove čkám a kravi čce 
Amálce, op ět následovalo hlazení a drbání, tentokrát 
měli klienti možnost vyzkoušet si i krmení ove ček 
suchým chlebem p římo z ruky. Čekalo nás 
nejatraktivn ější zastavení, klienti m ěli možnost zažít 
projíž ďku na krásných koních. Ne všichni se odvážili, ale 
ti, kte ří na hřbet kon ě vylezli, byli nadšení. 
Při ob ědě si klienti vypráv ěli, který zážitek pro n ě byl 
nejpůsobiv ější. Ocenili, že se ke zví řatům dostali 
opravdu blízko, mohli si je pohladit, nakrmit a vyz koušet 
i jízdu na koních. Líbila se jim i místní rovinatá krajina 
a v budoucnu by sem rádi op ět přijeli na turistický výlet. 
Děkujeme manžel ům Kosmákovým za jejich čas 
a místnímu personálu za vst řícný p řístup. 

Petra Šeneklová 
 

Tmavomodrý festival oslavil čtvrtstoletí 

Letošní výro ční mezinárodní hudební p řehlídka zrakov ě 
postižených d ětí a mládeže prob ěhla od 15. do 17. 
května v sále B řetislava Bakaly na Žerotínov ě náměstí 
v Brn ě. Brn ěnské TyfloCentrum je tradi čním spolu- 
organizátorem doprovodných akcí Tmavomodrého 
festivalu a výro čí pětadvaceti let existence této akce 
oslavilo hned n ěkolika aktivitami. 
Ve čtvrtek 15. kv ětna ve spolupráci s Turistickým 
a informa čním centrem m ěsta Brna (TIC) uspo řádalo 
konferenci pro odbornou ve řejnost. Pozváni byli o ční 
lékaři, optici a o ční specialisté, studenti odborných škol 
i úředníci z ú řadů práce, kte ří mají na starosti agendu 
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týkající se lidí s t ěžkým zrakovým postižením. Od 13ti do 
16ti hodin probíhaly prezentace všech organizací, k teré 
na území Jihomoravského kraje poskytují sociální 
služby zrakov ě postiženým lidem. Pro ú častníky 
konference byli na míst ě k dispozici zástupci firem, 
zabývajících se kompenza čními pom ůckami.  
Brn ěnské TyfloCentrum tak rozvinulo svou lo ňskou 
novinku - obrazovou prezentaci organizací, jejichž 
klienty jsou lidé se zrakovým postižením, která byl a 
i letos umíst ěna na venkovních výstavních panelech 
a dva týdny p řed samotným festivalem si ji mohli 
prohlédnout kolemjdoucí, kte ří procházeli Alfa pasáží 
v centru Brna.  
Na konferenci s názvem »Od kolébky po aktivní stá ří« 
pak navázalo slavnostní zahájení výro čního 
Tmavomodrého festivalu. Za ú časti ředitelky 
brn ěnského TyfloCentra Hany Bubení čkové, ředitelky 
TICu paní Ka čírkové, MUDr. Kafkové a Dr. Tryhukové - 
dvou dam, které stály u zrodu celého festivalu - a za 
přítomnosti váženého čestného hosta, prvního 
nevidomého senátora v historii České republiky pana 
Milana Pešáka prob ěhlo zahájení této unikátní akce, 
nemající obdoby nejen v naší republice, ale i v Evr opě. 
Vzpomínalo se i bilancovalo. Čtvrtstoletí je dlouhá doba 
a všem, kte ří se zasadili o trvání akce, bylo vyjád řeno 
velké pod ěkování. A rovn ěž se přálo - dost sil do dalších 
let.  
Vrcholem slavnostního zahajovacího ve čera pak byl 
koncert houslisty Jaroslava Sv ěceného a kytaristy 
Vladislava Bláhy v Besedním dom ě. 
Páteční program byl pestrý jako v minulých letech. Ve 
Velkém sále se p ředstavily jednotlivé hudební soubory. 
Pestrá sm ěsice hudebních žánr ů a nadšení interpret ů 
opět strhávaly publikum. 
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Ve foyer probíhala tradi ční výstava kompenza čních 
pomůcek pro zrakov ě postižené návšt ěvníky festivalu - 
více se o výstav ě dozvíte v druhé polovin ě článku. Také 
prodej výrobk ů z chrán ěné dílny brn ěnského 
TyfloCentra HapAteliéru a z dílen st řední školy Aloise 
Klára pat ří mezi stálé doprovodné aktivity festivalu. Sv ůj 
stánek s informa čními materiály zde m ěla také Škola pro 
výcvik vodicích ps ů Milana Dvo řáka, ovšem pejsci byli - 
ostatn ě jako každým rokem - venku p řed vchodem do 
budovy. 
Letošní novinkou v doprovodném programu byla 
týdenní interaktivní výstava Tmavomodrá aneb Bílá 
v bílé. Výstava probíhala v galerii na Radnické 10 
v centru Brna a návšt ěvníci výstavy si mohli hmatem 
prohlédnout slepotiskové, zvukové a hmatové obrazy,  
jejichž autory jsou klienti sociáln ě-terapeutické dílny 
HapAteliér brn ěnského TyfloCentra. Za tyto artefakty 
získal HapAteliér v roce 2012 cenu Modrého slona. 
Vystavena byla rovn ěž sbírka model ů Stavební fakulty 
VUT v Brn ě. K vid ění rukama byly p řipraveny hmatové 
trojrozm ěrné modely brn ěnských pam ětihodností od 
Dušana K. Josefa.  
V sobotu 17. kv ětna pokra čoval doprovodný program 
brn ěnského TyfloCentra vyvrcholením sout ěže 
nevidomých uživatel ů počítačů - Memoriálem Zde ňky 
Vernarské. Tato sout ěž se po řádá na památku nevidomé 
lektorky Zde ňky Vernarské, která do roku 2007 u čila 
nevidomé klienty v brn ěnském TyfloCentru pracovat 
s pom ůckami, jejichž sou částí je po čítač. 
Soutěž má dvě části, koresponden ční, která se vyhlašuje 
obvykle již b ěhem února, a pak finále. Koresponden ční 
část je tvo řena třemi úkoly, které p řihlášení sout ěžící 
v daném termínu vypracují a zašlou elektronickou 
poštou. V letošním roce se p řihlásilo celkem dvanáct 
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sout ěžících, koresponden ční část nakonec absolvovalo 
deset sout ěžících, dva v pr ůběhu sout ěže odstoupili. 
Tématem jednotlivých úkol ů byly dopl ňky pro ode čítač 
NVDA, geoloka ční služba Foursquare a streamovací 
služba Spotify. Za každý vypracovaný úkol mohli 
sout ěžící získat až 150 bod ů. Úroveň vypracovaných 
úkol ů rozhodla o postupu do finále, do kterého se 
dostalo prvních p ět sout ěžících s nejvyšším po čtem 
bodů získaných v koresponden ční části. 
Tito sout ěžící se sešli v sobotu 17. kv ětna v dopoledních 
hodinách, aby se utkali ve finále sout ěže. Finále nebylo 
sou částí hlavního programu Setkání zrakov ě 
postižených uživatel ů výpo četní techniky, které 
probíhalo v Malém sále, odehrávalo se v p řísálí velkého 
sálu. Po řadatelé zde uvítali p ět finalist ů: Radka Žaluda, 
Janu Homolovou, Michala Kolaju, Bohumíra Jurošku 
a Marka Durilu. V tomto po řadí finalisté obsadili prvních 
pět míst v koresponden ční části sout ěže a nyní se m ěli 
pokusit svou pozici uhájit či změnit. Finále se 
odehrávalo ústní formou a sestávalo ze t ří kol, v nichž si 
každý sout ěžící mohl volit otázku z p ěti tematických 
okruh ů, navíc odstup ňovaných od 10ti do 50ti bod ů. 
Jednalo se o tato témata: Výpo četní technika obecn ě, 
Android a iOS, Excel a Word, Speciální software pro  
zrakov ě postižené a Legislativa v oblasti 
kompenza čních pom ůcek. Sout ěžícím byly nabídnuty 
vždy čtyři varianty odpov ědí, jejich úkolem bylo zvolit tu 
správnou. Dalo se o čekávat, že p ři tomto klání zažijí 
sout ěžící i pár horkých chvil. Získané body byly 
připo čítávány k bod ům dosaženým v koresponden ční 
části. Jak je často ve finále této sout ěže obvyklé, finální 
otázky mírn ě zamíchaly po řadím sout ěžících. 
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Samotné vyhlášení výsledk ů Memoriálu pak již bylo 
závěrečnou sou částí programu v Malém sále. Na pátém 
míst ě skon čil M. Durila s 423 body, na čtvrtém M. Kolaja 
s 439 body. Oba finalisté byli odm ěněni licencí pro 
aplikaci Knihomol a flash diskem od výrobního družs tva 
nevidomých Spektra. Na t řetím míst ě se s 458 body 
umístil B. Juroška, jako cenu obdržel externí hardd isk o 
kapacit ě 500 GB od firmy NWT, licenci na aplikaci 
Knihomol a USB flash disk od Spektry. Druhé místo 
obsadil R. Žalud s 506 body a jako cenu získal ozvu čený 
mobilní telefon Samsung Galaxy S4 Mini s dalšími 
aplikacemi, který do sout ěže věnovala firma ACE 
Design. Druhá cena byla rovn ěž dopln ěna licencí na 
aplikaci Knihomol a flash diskem od Spektry. První 
místo pat řilo J. Homolové, která dosáhla po čtu 521 
bodů. Získala multimediální p řehráva č iPod, braillskou 
klávesnici Easy Link a rovn ěž licenci na aplikaci 
Knihomol – vše v ěnovala Spektra, dále pak  SMA 
odečítače JAWS od firmy Galop a USB flash disk od 
spole čnosti  NWT. Všichni finalisté také obdrželi láhev 
vína. Víno do sout ěže věnovala spole čnost Sagitta. Je 
zřejmé, že se jednalo o velmi zajímavé a hodnotné cen y, 
za které všem sponzor ům pat ří velké pod ěkování!  
 
S tradi ční dvoudenní výstavou výpo četní techniky, 
s úpravou pro zrakov ě těžce postižené uživatele, jsou 
spojené také p řednášky a prezentace. 
Také v letošním roce se svými nabídkami zaplnili 
výstavu známé a dlouhodob ě osvědčené firmy ACE 
Design, Adaptech, Sagitta a v.d.n. Spektra. Zástupc i 
firmy Galop se z ú časti omluvili. 
Všichni vystavovatelé s sebou p řivezli op ět to nejlepší, 
co ve svých nabídkách mají, a ť už se jednalo 
o zvětšovací kamerové lupy, nejnov ější verze 
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zvětšovacích i ode čítacích program ů či úplné novinky. 
Nebylo jich mnoho, ale za zmínku ur čitě stojí nap říklad 
mluvicí Lupa "CV+ Reader," kterou nám p ředstavili 
pracovníci v.d.n. Spektra a dv ě lupy s názvy Readit Air 
a Readit Scholar HD, s nimiž se pochlubila brn ěnská 
firma Sagitta. 
Ta prvn ě jmenovaná - "CV+ Reader," - je klasická stolní 
lupa s LCD displejem, dopln ěná o OCR program 
a hlasový výstup, kterým je možné si nechat číst 
zejména delší části oskenovaných text ů, a tím si šet řit 
oslabený zrak,. 
Lupy Readit Air a Readit Scholar HD pak jsou 
samostatné, snadno p řenosné kamery, které jako 
zobrazova č používají b ěžný po čítač nebo notebook a to 
i bez ode čítacího programu. Funk čnost t ěchto kamer 
pak zajiš ťuje software, který v sob ě obsahuje jak OCR 
program, tak i hlasovou syntézu. Trošku víc si o ni ch 
napíšeme v samostatném článku. 
V sobotu 17. kv ětna pak prob ěhlo, vedle výše již 
zmíněných výstav, v Malém sále B řetislava Bakaly 
Setkání fand ů výpo četní techniky. Vystavovatelé 
v krátkých upoutávkách pozvali návšt ěvníky ke svým 
stánk ům a naši hosté, jimiž byli tv ůrci zajímavých 
a užitečných aplikací, krátce pohovo řili o jejich funkcích 
a možnostech využití. 
A tak se v dob ě od půl desáté do necelých dvanácti 
hodin v roli p řednášejících pr ůběžně vyst řídali: 
 
Vítek Jirásek, tv ůrce již docela rozší řené a oblíbené 
počítačové aplikace Tapin Rádio. Ve svém vystoupení 
nám poradil, jak si prost řednictvím tohoto programu 
můžeme snadno naladit a poslouchat internetová rádia 
z celého sv ěta a osv ětlil nám i řadu dalších možností 
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tohoto oblíbeného programu. Za všechny uve ďme 
alespo ň možnost automatického vypnutí, nebo nahrání 
jakéhokoliv po řadu. 
Poté nám Petr Svobodník, tv ůrce aplikace Blind Shell, 
prozradil, co všechno tato aplikace dosud umí a jak  nám 
formou zjednodušeného rozhraní usnadní ovládání 
a používání dotykových telefon ů s opera čním systémem 
Android. 
Po něm se ujali slova dva zástupci v.d.n. Spektra. Patri k 
Benda nám p ředstavil již výše zmín ěnou mluvicí lupu 
-CV+ Reader a Ji ří Sádovský zase braillský řádek Alva 
Comford v symbióze s mobilním telefonem iPhone. 
Na ně navázal Marek Sus čík ze spole čnosti ACE Design. 
Představil nám jejich novinku, Cestovního pr ůvodce pro 
nevidomé a slabozraké v mobilním za řízení se systémem 
Android, kterého nazvali  "DotWalker Pro". 
Následn ě se ujal mikrofonu Tomáš Staník, tv ůrce 
programu Remote Assistant. Poradil nám, jak je možn é 
se s pomocí mobilního telefonu iPhone, této aplikac e 
a vidícího kamaráda, by ť by byl zrovna na jiném konci 
republiky, zorientovat v neznámém prost ředí, nebo si 
třebas jen rozt řídit nákup nebo barevné prádlo na praní. 
Jako poslední z p řednášejících se o slovo pod ělil Radek 
Seifert z pražského st řediska Elsa a Petr Červenka 
z brn ěnského Teiresiás. Oba pánové nás teoreticky 
seznámili s možnostmi tvorby, tisku a užívání 
haptických map. V pr ůběhu celého dopoledne byli tito 
pánové k dispozici také u svého stánku, kde si mohl i 
návšt ěvníci vytvo řené mapy nejen prohlédnout, ale díky 
sponzorským p říspěvkům Spektry a Galopu, které pro 
tento ú čel věnovaly speciální kapslové papíry, také 
nechat vytvo řit mapu jakéhokoliv místa kdekoliv v ČR. 



32  Chaloupka, časopis pro zrakov ě postižené 6/2014  

Před dvanáctou hodinou jsme se s našimi návšt ěvníky 
v přednáškovém sále rozlou čili a ponechali jim ješt ě 
hodinu času na další návšt ěvu stánk ů, pomazlení 
s vodicími pejsky ze školy Milana Dvo řáka, poklábosení 
s přáteli, nákup b ěžných kompenza čních pom ůcek 
z olomoucké prodejny nebo t řeba na ob čerstvení 
v místní kavárn ě, které si bylo možné vybrat z jídelní čku 
ve zvětšeném černotisku, nebo v Braillov ě bodovém 
písmu. 
Jubilejní 25. ro čník Tmavomodrého festivalu je tedy za 
námi. A co bude dál? 
To v tuto chvíli zatím nevíme. Pokud ale bude i nad ále 
pokra čovat tato hudební p řehlídka, pak ud ěláme 
všechno pro to, abyste i vy m ěli důvod za námi do Brna 
jezdit na její doprovodné akce. 
 

Irena Kocí, Jan Pokorný a Josef Kone čný 
 

Výlet za v ůní tvar ůžků 
 

V úterý 20. 5. jsme se s klienty brn ěnského TyfloCentra 
a ostatních st ředisek vydali na výlet za v ůní tvar ůžků do 
Loštic a na hrad Bouzov. Ráno jsme se sešli na 
autobusové zastávce u Grandu a spole čně se vydali na 
cestu do Loštic. Hned po p říjezdu do Loštic jsme 
navštívili Muzeum olomouckých tvar ůžků, kde nám 
průvodkyn ě vysv ětlila, z čeho se tvar ůžky vyrábí 
a pustila nám filmové zpracování historie tvar ůžků 
v Lošticích „P říběh neobvyklé v ůně z vypráv ění stré čka 
Křópala“. Firmu AW založil Alois Wessels v 19. stolet í, 
vzal si p ůjčku, koupil d ům, najal n ěkolik d ěveček a začal 
podnikat ve výrob ě tvarůžků. Pomocí d řevěné tvarovací 
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klapačky vyrobila jedna d ěvečka v pr ůběhu pracovní 
směny až 6000 kus ů tvarůžků.  
Výrobna AW je jediná na sv ětě, která m ůže vyráb ět pravé 
olomoucké tvar ůžky, v roce 2013 získala ochrannou 
známku, která je na každém balení jejich výrobk ů. Po 
návšt ěvě muzea měli klienti volný program, n ěkdo 
navštívil firemní prodejnu a vybral si ze širokého 
sortimentu nabídky. Další zašli do tvar ůžkové cukrárny, 
kde mohli ochutnat sladké i slané zákusky z tvar ůžků. 
A někteří zavítali na vo ňavý ob ěd do zdejší restaurace. 
Odpoledne pak následoval p řesun na hrad Bouzov a 
jeho komentovaná prohlídka. Pr ůvodkyn ě Lenka 
Havlínová nás provedla jednotlivými sály a každý si  
mohl osahat veškeré za řízení místností. Zajímavé byly 
hlavn ě dřevořezby a bohat ě zdobená kachlová kamna, 
která byla dokonale řemesln ě zpracovaná. Dozv ěděli 
jsme se o zakladateli Bouzova – Búzovi z Búzova a j eho 
následovnících, kte ří dál hrad rozši řovali až do stávající 
podoby. Posledním vlastníkem hradu byl Řád 
německých rytí řů. Od roku 1945 je hrad majetkem státu 
a v roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní pam átku. 
Prohlídku jsme zakon čili malým ob čerstvením na 
nádvo ří hradu a pak už následovala cesta zp ět do Brna. 
Děkujeme za bezpe čný odvoz panu řidi či Vítu Peši čkovi 
a za perfektní organizaci celého výletu kolegyni Ma rtin ě 
Ludvíkové. 
 

Petra Šeneklová
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UŽITEČNÉ KONTAKTY 

TyfloCentrum Brno, o. p. s., Chaloupkova 3, Brno 

Vedení spole čnosti  515 919 770 
e-mail: vedeni@tyflocentrumbrno.cz 
RNDr. Hana Bubení čková – ředitelka 774 715 100 
Ing. Marie Vidláková – provozní manažerka 774 715 1 02 
Ing. Olga Plachá – projektová manažerka 774 715 105  
Lenka Marková – asistentka 774 715 092 
MgA. Irena Kocí – propagace a zdroje 774 715 098 
Martin Kubiš – pomocné práce 515 919 775 

Dispe čink asisten čních služeb  515 919 670 
e-mail: asistence@centrumpronevidome.cz 
Bc. Irina Tka čová, vedoucí dispe činku 774 715 094 
Mgr. Martina Smr čková, terénní sociální pracovnice 
 774 715 088 
Josef Kone čný, konzultant pro odstra ňování arch. bariér 

e-mail: bariery@tyflocentrumbrno.cz 
 517 814 112, 774 715 110 

Centrum sociální rehabilitace a technické pomoci  
e-mail: info@centrumpronevidome.cz 

Bc. Kristina Čadeni, DiS., vedoucí 
 515 919 666, 774 715 101 
Martin Vrána, poradenství, lektor, metodik 
 515 919 668, 774 715 103 
Petr Kusák, poradenství, technik, lektor 
 515 919 668, 774 715 103 
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Anežka Mou čková, DiS., sociální pracovnice 
515 919 666 

 
Další lekto ři a konzultanti: 
Ing. Jan Pokorný, Bc. Martin Baláž 515 919 665 
externisté: Bc. Roman Kabelka, Ji ří Fenz, 
Mgr. Radek Pavlí ček, externí odborný pracovník 
Lekto ři kurz ů sociálních dovedností: 
Marie Švejdová 515 919 774, 774 715 104 
PhDr. Zbyn ěk Galvas 

Centrum aktivizace a poradenství 515 919 672 
e-mail: aktivizace@centrumpronevidome.cz 
e-mail: poradna@ centrumpronevidome.cz 
poradní den: čtvrtek 13 – 17 hod. 
Tereza Kozderová, DiS., vedoucí 774 715 097 
Martina Ludvíková, DiS. 515 919 671, 774 715 095 
Zlata Zumrová, aktivizace (úterý a st ředa) 515 919 767 

Detašovaná pracovišt ě v Jihomoravském kraji 

Břeclav: Tereza Kozderová DiS. 
adresa: Sovadinova 6, 690 25 B řeclav 
tel. 532 308 076, 774 715 106 
e-mail: breclav@ centrumpronevidome.cz 
poradní den: st ředa 13 – 17 hod. 

Vyškov:Mgr. Martin Novosad, Renata Hejkerlíková 
adresa: Osvobození 56, 682 01 Vyškov 
tel. 532 308 248, 774 715 108 
e-mail: vyskov@ centrumpronevidome.cz 
poradní den: st ředa 13 – 17 hod. 
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Znojmo: Eva Pexová, Petra Šeneklová, Silvie Stehlík ová 
adresa: Masarykovo nám. 19, 669 02 Znojmo 
tel. 532 307 909, 774 715 107, 774 715 090, 774 715 107 
e-mail: znojmo@ centrumpronevidome.cz 
poradní den: st ředa 13 – 17 hod. 

Moravský Krumlov: Eva Pexová (pond ělí a pátek) 
adresa: R ůžová 39, 672 01 Moravský Krumlov 
tel. 774 715 109 
e-mail: m.krumlov@ centrumpronevidome.cz 
poradní den: pond ělí 13 – 17 hod. 

Dílna HapAteliér, Poděbradova 58, Brno  532 307 958 
e-mail: hapatelier@ centrumpronevidome.cz 
Mgr. Kate řina Káldy, vedoucí 774 715 099 
Jana Brzobohatá DiS. 774 715 096 
Mgr. Iveta Siebenbürgerová 774 715 089 
 

 

 
 

slepotiskové p řání 
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Tyfloservis - krajské ambulantní st ředisko Brno 
Ing. Bc. Petr Karásek (vedoucí) 
Bc. Marcela Vasilovská, 
Mgr. Eva Žizlavská 
Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno 
Tel. 541 212 810, 608 572 335-7 
e-mail: brno@tyfloservis.cz 

Oblastní odbo čky SONS v Brn ě 
e-mail: brno-odbocka@sons.cz 515 919 776 
Brno-st řed (Marie Tla čbabová) 
čtvrtek 15 – 17 hod.  736 680 669 
e-mail: brnostred-odbocka@sons.cz 
Brno-sever (Marie Hauserová) 
úterý 15 – 17 hod. 776 497 738 
e-mail: hauserj@braillnet.cz 

Průvodcovské služby v Brn ě: 

1. Dispečink asisten čních služeb naší spole čnosti 
tel. 515 919 670, 774 715 093 
e-mail: dispecink@tyflocentrumbrno.cz 

2. Průvodcovská služba ve stanici Brno, Hlavní nádraží 
tel. 725 764 984 

3. DP asistent – pr ůvodcovská služba Dopravního 
podniku m ěsta Brna, tel. 543 174 318, 723 980 676 

Průvodcovské služby v ČR: 
www.sons.cz/pruvodcovske-sluzby.php 
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Dům na Chaloupkov ě č. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sečtenou v p říštím čísle. 
 

 

Redakčně pro vás p řipravili: Hana Bubení čková, Kristina 
Čadeni, Irena Kocí, Josef Kone čný, Tereza Kozderová, 
Martina Ludvíková, Eva Pexová, Jan Pokorný, Petra 
Šeneklová, Marie Švejdová, Zlata Zumrová. 
Příjem p říspěvků, úprava a sestavení: Martina Ludvíková 
Grafická úprava a formátování textu: Hana Bubení čková 
Korektury: Hana Bubení čková, Irena Kocí 
Audio verzi namluvil: Borek Kapitan čik 
Zpracování zvukové podoby: Ji ří Fenz 
Kopírování audioverzí na CD: Mgr. Martin Vrána 
Korektury bodového tisku, textová podoba: Jan Pokor ný 
Úprava textu a tisk v bodovém písmu: Petr Kusák 
Na distribuci se podíleli: Tereza Kozderová, Martin  Kubiš 
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DMS DRAK  ze svých mobil ů zašlete na  87 777 
 
Slepota m ůže postihnout kohokoliv z nás. 
Pomozte nám postavit moderní d ům sociálních služeb 
pro nevidomé Josefa Chaloupky. 
Přisp ět můžete zasláním dárcovské SMS: 

DMS DRAK 

nebo zasláním ro ční dárcovské SMS 

DMS ROK DRAK  

Měsíčně po dobu jednoho roku se z vašeho ú čtu mobilu 
odečte cena jedné dárcovské SMS. 
 
Cena jedné DMS je 30 K č, 
přisp ějete nám částkou 27 K č. 
 

DĚKUJEME 
 
 
 
 
 
Sbírkové konto projektu D ům služeb pro nevidomé 
Josefa Chaloupky, č. ú.: 30015 – 2025306339 / 0800. 


