
 
 

Kontakt: Mgr. Petr Sýkora, 774 715 099 
propagace@tyflocentrumbrno.cz 

Den otevřených dveří 
 
Organizuje:  TyfloCentrum Brno, o. p. s.  
Místo konání:  Chaloupkova  3131/7, 612 00 Brno - Královo Pole 
Datum: čtvrtek, 20. 10. 2022 od 13. do 18. hodiny 
 
Dobrý den, 
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na Den otevřených dveří.  
Poprvé v novém Domě služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.  
 
Nahlédnete do pozadí poskytovaných služeb naší organizace a zároveň budete 
mít možnost se vcítit do situace nevidomých a slabozrakých lidí. 
 
V průběhu celého odpoledne tyto aktivity:  
 
• Kavárna ve tmě  

Nechte se obsloužit v úplné tmě a soustřeďte se na vůni a chuť kávy nebo čaje, 
bez rušivých vlivů.  
 
• Hry pro nevidomé  

Všichni jistě znáte hry, jako jsou: Člověče, nezlob se, šachy, pexeso, nebo karetní 
hry. Zkuste hrát tyto hry jinak, než doposud.  
 
• Poznání zvuků  

Dokážete poznat a pojmenovat zvukové prvky ve všedním světě? Budete mít 
možnost si vyzkoušet, jak je podstatný sluch pro život nevidomých.   
 
• Ukázka kompenzačních pomůcek  

Vysvětlíme Vám, co to jsou kompenzační pomůcky, jak je zrakově handicapovaní 
využívají a jak s nimi pracovat. 
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• Chůze s bílou holí  

Každý den spěcháme z bodu A do bodu B a často nemáme čas vnímat okolí. Nyní 
však okolí bude hrát nejdůležitější roli. Jak se pohybovat bez zraku? To si 
vyzkoušíte na dni otevřených dveří.  
 
• Rukodělné tvoření poslepu  

Zažijte, jaké je tvořit a přitom nemít přehled o tom, jak vzniká něco nového díky 
vaší zručnosti.  
 
•  Prodej výrobků  

Během Vaší návštěvy si také budete moci udělat radost nákupem výrobků z dílny 
HapAteliér. Výrobky jsou výsledkem práce našich nevidomých spolupracovníků.  
 
Program v přednáškové místnosti: 
 
13:30 – 14:10 Promítání záznamu divadelního představení Poslední melodie 
 
14:30 – 15:00 Přednáška na téma Komunikace a kontakt s nevidomými 
 
15:20 – 16:00 Promítání záznamu divadelního představení Poslední melodie 
 
16:30 – 17:00 Přednáška na téma Komunikace a kontakt s nevidomými 
 
17:20 – 18:00 Promítání záznamu divadelního představení Poslední melodie 
 
 
• Využijte možnost rozšířit si povědomí o životě osob s postižením zraku. 

• Budete obohaceni o řadu nových zkušeností a informací. 

• Akce je vhodná i pro rodiče s dětmi. 
 
 
Těšíme se na Vás,  
TyfloCentrum Brno, o. p. s. 


