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Vážení čtenáři,
čas nám neúprosně odměřuje dny a měsíce a ani jsme
se nenadáli a barevný podzim za nedlouho vystřídá
zima.
Konec roku bývá vždy příležitostí k hodnocení
a s očekáváním vyhlížíme další nový rok a doufáme, že
bude lepší než ten, který právě končí.
Přeji vám všem za všechny zaměstnance, abychom ten
nastávající rok 2017 prožili co nejlépe a ve zdraví, aby
přinesl opravdový klid a mír, pohodu a lásku, zdraví
a dobrou kondici do našich životů.
Jsme připraveni i v roce 2017 nabízet pomocnou ruku
a těšíme se na každé setkání s vámi. Práce pro vás,
naše klienty, nás těší a naplňuje. S vámi máme radost,
pokud se vám daří.
Přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku 2017 především to zdraví a spokojenost.
Hana Bubeníčková
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CO JE U NÁS NOVÉHO
TyfloCentrum opět ve Vyškově
Milí čtenáři, jak zřejmě víte, středisko TyfloCentra ve
Vyškově bylo nějakou dobu zavřené. Potěšující zprávou
pro vás může být, že od začátku října je znovu středisko
opět otevřeno a já, jakožto jeho nová pracovnice bych
vás v něm ráda srdečně přivítala.
Pro první seznámení, něco málo informací o mě. Vyučila
jsem se na učilišti Zbrojovky Vyškov, kde jsem
i posléze pracovala. Následně jsem nastoupila do nové
zahraniční firmy ve Vyškově, kde jsem pracovala celou
dobu, než jsem nastoupila do TyfloCentra Vyškov jako
pracovník v sociálních službách. Co mě vedlo k tomu
změnit
obor?
Nepociťovala
jsem
užitečnost
a potřebnost v bývalé práci. Rozhodla jsem se udělat
kurz pracovníka v sociálních službách, kde jsem při
výkonu praxe v různých sociálních zařízeních zjistila, že
je to to, co chci dělat. Praxe mě naplňovala pocitem
užitečnosti z pomoci druhým, proto jsem se rozhodla
pro tuto práci. Přestože v TyfloCentru Vyškov, byl delší
dobu přerušen kontakt, doufám, že se mi podaří navázat
nově spolupráci s klienty. Chtěla bych klientům
pomáhat řešit jejich každodenní potřeby, organizovat
výlety, přednášky, kulturní a společné akce, a to
i s ostatními klienty z jiných středisek do míst, kde se
sami nedostanou. Neváhejte se na mne obrátit. Ve
Vyškově se na vás těší
Sylvie Škvárová
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Sociálně terapeutická dílna opět s podporou EU
Po roce opět jedna z našich významných služeb,
sociálně terapeutická dílna bude po dobu více než 2 let
financována z Evropského sociálního fondu.
Projekt pod názvem „Zajištění vybraných služeb
sociální prevence na území Jihomoravského kraje“ byl
zahájen dne 1. 4. 2016, samotné služby, které byly do
projektu zařazeny, jsou podpořeny od 1. 9. 2016.
Pro naši terapeutickou dílnu to znamená plné finanční
zajištění do konce roku 2018. Z tohoto důvodu jsme
mohli i posílit tým sociálních pracovnic v dílně.
Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména ekonomická
stabilita vybraných poskytovatelů sociálních služeb,
personální stabilita a rozvoj kvality poskytovaných
služeb. Výsledkem by mělo být zlepšení podmínek
poskytování služeb a také větší spokojenost uživatelů.
Jedním z hlavních cílů sociálně terapeutické dílny je
podpora vytváření a zdokonalování základních
pracovních návyků a dovedností. Klienti mají možnost
si vyzkoušet, jaké to je pravidelně docházet do dílny
a něco vytvářet. Měly by se zlepšovat jejich motorické,
psychické, sociální a pracovní návyky a dovednosti
třeba právě proto, aby klienti mohli uvažovat o umístění
na volný nebo chráněný pracovní trh. To je konec
konců vrcholem našeho snažení, aby se klienti co
nejvíce osamostatnili a mohli pracovat.
Seniorům má terapeutická dílna pomoci k tomu, aby
byli nadále činorodí tak, jak po celý svůj produktivní
život.
Hana Bubeníčková
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ZAŽIJTE S NÁMI
Čas vánoční s TyfloCentrem v Brně
Vánoce. Přicházely k nám dříve nějak tišeji a byly plné
čekání. Jako malí jsme čekávali na dárky, jako velcí
hlavně na radost v očích našich dětí u stromečku.
Později mnozí z nás jakoby stále čekali, že právě v tuto
sváteční dobu přeci musí přijít ke svátečnímu stolu také
osoba milovaná, která už ale nikdy přijít nemůže…
A právě o Vánocích to bolí všechno nejvíce.
Všichni vnímáme spojení Vánoc s obdarováváním, se
silnými city. Nejvýznamnější poslání těchto svátků ale
krásně vyjádřil Roland Leonhardt, který napsal: Bůh se
stal člověkem – to je největší vánoční radost.
A tak i když na nás číhají už od října všude čokoládové
figurky, vánoční ozdoby a uši se brání koledám hraným
hlasitě dokolečka dokola, pojďme se pokusit
i v TyfloCentru společně vrátit Vánocům jejich kouzlo
i čas rozjímání.
Zveme Vás na společné povídání o duchovním významu
nejkrásnějších svátků v roce – zveme Vás na
komentovanou prohlídku jednoho z nejvýznamnějších
kostelů v Brně. A který kostel to bude – neprozradíme –
to hledejte sami v prosincovém programu. Těšíme se
také na společné sváteční posezení plné vánoční
atmosféry v teple naší klubovny v Brně. A protože
Vánoce jsou spojeny s radostí, zajdeme si dušičku
i bříško zahřát dobrotami na Vánočních trzích.
Věřím, že z těchto svátečních společných setkání
načerpáme sílu do roku 2017 a proto všem přeji, ať se
alespoň trošku daří nám naplňovat slova filozofa
a teologa Rolanda Leonhardta:
6

Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016

Očekávat v novém roce dobré – znamená také
prosazovat dobré.
Vánoce prožité ve zdraví přeje Ditta Pokorná

Zimní radovánky ve Znojmě
Zima už se připravuje k převzetí vlády od podzimu a my
pro vás proto chystáme nové aktivity, které tentokrát
budeme realizovat především v naší klubovně na
Masarykově náměstí.
Cyklus besed poznáváme světovou gastronomii – už
neodmyslitelně patří k našim oblíbeným zimním
aktivitám, tyto besedy o dobrém jídle jsou
neodmyslitelně spojené s vařením exotických dobrot
z celého světa. Tentokrát pro vás připravujeme povídání
o americké, bulharské a thajské kuchyni, na své si
přijde opravdu každý.
Předvánoční výtvarné dílny – těšíte se na vůni a
atmosféru vánoc? Společně si ji přiblížíme při výrobě
třpytivých vánočních hvězd, různých velikostí a barev,
kterými pak vyzdobíme klubovnu a samozřejmě si své
výrobky můžete odnést i domů.
Filmový klub Kmeny – potkáte na ulici občas někoho
zvláštně oblečeného, někdo se chová trochu nezvykle
a vy nevíte, co si o tom myslet? Stává se to asi stále
častěji, proto jsme do našeho filmového klubu zařadili
besedy a promítání dokumentů na téma Kmeny – tedy
poznávání různých skupin a subkultur, se kterými se
setkáváme nejčastěji. Budeme samozřejmě rádi, pokud
o tématu budete chtít diskutovat a sdílet své názory
s ostatními.
Vánoční setkání – na prosinec pak připravujeme
vánoční setkání, při kterém si společně upečeme
kokosky a zkusíme vytvořit i čokoládové lanýže, které
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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pak budete moct ochutnat se svými blízkými. Strávíme
spolu odpoledne plné koled a dobré nálady
a zavzpomínáme na uplynulý rok a povedené aktivity.
Eva Pexová

Poznáváme moderní dějiny naší země
Samozřejmě i po prázdninách pokračujeme v aktivitách,
na které jste vy, klienti, dobře zvyklí. Snažíme se však
i připravit něco nového a „neokoukaného“. Novinkou
od září v břeclavském TyfloCentru je zařazení cyklu
besed České století o moderních dějinách naší země od
roku 1918 až do roku 1992. Na celkem devíti besedách
(dvě už proběhly) se seznamujeme s konkrétními
historickými událostmi (např. vznik ČSR, událostmi
kolem Mnichovské dohody), jejich klíčovými aktéry a
rozhodnutími, které měly dopad na ně samotné i celý
národ. Takže pokud máte chuť se dovědět nové
informace a zapojit se do diskuse, jste srdečně vítaní.
Elena Výtisková

Hmatové hry vždy zaujmou při Dnech otevřených dveří

8
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INFORMACE PRO KAŽDÉHO
K čemu je Euroklíč?
Na tuto otázku odpověděla členům brněnských
odboček SONS Mgr. Eliška Škrancová z brněnského
pracoviště NRZP.
Mnozí z nás při pochůzkách městem potřebují zajít tam,
kam i císař pán prý chodil sám a pěšky – tedy navštívit
veřejné WC. Není to nic lákavého, leckde vypadají
všelijak a navštěvuje je kde kdo. Euroklíč odemyká
veřejná WC – označená znakem vozíčkářů – v některých
prostorách našich i zahraničních měst. V Brně např.
v budovách MMB, na Hlavním nádraží, v Mahenově
knihovně,
v obchodech Kaufland i jinde. Při
použití Euroklíče se vyhnete manipulaci u turniketu,
frontám a v neposlední řadě neplatíte. Pokud cestujete,
jsou tato WC často na benzinových stanicích.
Euroklíč mohou získat zdarma držitelé průkazů ZTP
a ZTP/P, dále diabetici, onkologičtí pacienti, lidé trpící
střevními chorobami a nemocemi močových cest,
rodiče dětí do 3 let.
Tohle všechno se naši členové dověděli a navíc si mohli
převzít Euroklíč na místě v klubovně TyfloCentra. Klíčů
se rozdalo přes 20, určitě budou všem dobře sloužit.
Pokud má někdo ze čtenářů Chaloupky o Euroklíč také
zájem, může kontaktovat Poradnu NRZP v Brně, Cejl 32.
Marie Hauserová, SONS Brno

Úpravy na Hlavním nádraží v Brně
V průběhu prázdnin proběhla rekonstrukce druhého
a třetího nástupiště na vlakovém nádraží v Brně. Šlo
především o opravu střechy a povrchu nástupiště. Při
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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této příležitosti zde byly aplikovány i reliéfní úpravy,
odpovídající současným požadavkům na přístupnost
handicapovaných, tedy i nevidomých osob. Proto zde
najdete, vedle již dříve nainstalovaných hlasových
majáčků a informačních odjezdových panelů i reliéfní
varovné pásy s funkcí vodicí linie podél obou hran
nástupišť. Díky nim se můžete po nástupišti pohybovat
bez rizika, že se přiblížíte příliš blízko ke kolejím.
Dobré a užitečné jsou také pásy z drsnější, nikoliv však
speciální "slepecké," dlažby, které jsou vedeny přes
celou šířku schodišť do podchodů, nacházejí se
přibližně půl metru před hranou horních schodů.
Co by vás však mohlo zmást, jsou signální pásy, které
jsou nainstalovány napříč celými nástupišti. Jsou
celkem 3 a podle slov projektanta mají nevidomým
cestujícím signalizovat přístup k lavičkám. Pro některé z
nás však můžou být spíš zavádějící než účelné. Proto
jejich případnému využití v těchto místech věnujte
zvýšenou pozornost.

Nové kontejnery na tříděný odpad
Na náměstí SNP v Černých Polích byly nedávno
zprovozněny podzemní kontejnery na tříděný odpad.
Také zde jsou jednotlivé vhozy označeny Braillskými
štítky, ale černotiskové označení zde chybí. Je to
důsledek speciálních povrchových úprav vhozů proti
sprejerům, jejichž negativní vlastností je to, že na
takovém povrchu prakticky nic nedrží, tedy ani nápisy.
Proto jen připomenu, že zelený vhoz je pro bílé
i barevné sklo, modrý pro papír a žlutý pro všechny
plasty, tedy nejen PET, ale například i kelímky od všeho
možného, obaly od šampónů, pracích prostředků atd.
a také pro obaly tetrapak.
10
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Jak využívat vysílač povelů co nejúčelněji?
Nedávno jsem se přesvědčil, že někteří klienti, kteří
běžně používají vysílač povelů, jej využívají jen
částečně, protože nevědí, co všechno se s jeho pomocí
dá aktivovat. Proto si zde dovolím jeho funkce
a možnosti trošku připomenout.
tl1. - aktivuje první fráze orientačního majáčku informace o stavu eskalátorů nebo výtahů.
tl2. - aktivuje druhou, doplňující frázi orientačního
majáčku - ohlásí přesný čas u informačních panelů
typu ELP
tl3. - zjištění čísla linky a směru jízdy vozidla MHD
tl4. - informace řidiči o úmyslu nastoupit
- otevření dveří u některých vozů metra nebo
některých vlakových souprav
- vysunutí plošiny u nových typů dopravních
prostředků
tl5. - aktivace akustické signalizace na semaforech přerušení mluvení a opakování stejného řádku
odjezdových tabulí IZE
tl6. - aktivace informačních systémů
- posun na další řádek hlášení systému na
informačních panelech ELP
- registrace do lístkových systémů na vybraných
poštách
tl2 a 3 současně (déle než 3 vteřiny) - přepnutí pro
použití v ČR / SR (u typů VPN 02 a 04).
Delší přidržení kteréhokoliv tlačítka - aktivace
opakovaného vysílání daného povelu s periodou cca
2 vteřiny po dobu 1 minuty. Zruší se následným stiskem
kteréhokoliv jiného tlačítka.
Dvě pípnutí VPN při stisku tlačítka signalizují, že je vše
v pořádku, jedno pípnutí - signalizuje slabou baterii,
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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žádné pípnutí signalizuje vybitou baterii nebo poruchu
vysílače.

Jak s pomocí VPN ovládat informační tabule?
V prvním čísle letošního ročníku časopisu jsem vás
informoval o nových, mluvících odjezdových tabulích
na Hlavním nádraží v Brně. V souvislosti s výše
uvedeným příspěvkem bych vám jen krátce připomněl,
že:
- stisk tl. 6 aktivuje hlasový výstup
- stisk tl. 5 přeruší aktuální mluvení
- následný stisk téhož tlačítka znovu přečte stejný řádek
- následný stisk tlačítka č. 6 přečte následující řádek.
U odjezdových tabulí typu ELP (LED diodové tabule na
přestupních uzlech MHD a IDS JMK) to pak funguje
trošku jinak:
- stisk tl. 1 aktivuje informaci o místě
- stisk tl. 2 aktivuje informaci o přesném čase
- stisk tl. 6 aktivuje informace o odjezdech čtyř
nejbližších spojů
- další stisk tl. 6 umlčí mluvení a začne číst další řádek.
Takto je možné se rychleji "dopípat" k požadované
informaci nebo umlčet hlášení informací, které již
nepotřebujeme.
Nedostatkem obou typů informačních tabulí je fakt, že
je nutné je aktivovat na co nejkratší vzdálenost a to, že
jejich první odezva na vyslání povelu není okamžitá.
Pokud se vám je nepodaří aktivovat hned na poprvé, tak
to zkuste asi za 5 sec znovu.
do Chaloupky zpracoval Josef Konečný
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UDÁLO SE U NÁS…
Letní vaření
Milí přátelé, začal nám podzim a možná nám všem se
stýská po létě. Pojďme společně zavzpomínat na
prázdninové časy, kdy se v kurzu vaření pořádali
speciální lekce. Klienti měli možnost si vyzkoušet
umíchat
nealkoholické
koktejly
s barmanským
vybavením z brněnského baru pod názvem „Bar, který
neexistuje“. Ušejkrovali jsme si Virgin mochito,
osvěžující meloun i Coco Choco.
Z české kuchyně jsme začínali vyhlášeným „knedlo,
vepřo, zelo“, ke kterému jsme připravili domácí
houskový knedlík a cibulovou polévkou.
Další lekce se týkaly světové kuchyně. Vyzkoušeli jsme
si řeckou kuchyni, s tradičním Pita chlebem, Tzatziky
a speciální Souvlaki, což je špíz z vepřového masa
s čerstvým koprem. Během lekce jsme i procvičili řecký
jazyk a poslechly písně buzuki (strunný nástroj).
Z Řecka jsme odlétli do temperamentní Itálie, upekli si
pizzu, vyzkoušeli jsme Minestrone polévku a někteří
ochutnali sladké tiramisu. Ke konci srpna jsme se
dostali trošku dál a to do Asie, kdy jsme připravovali
jarní závitky z rýžového papíru a pekingskou polévku.
Klienti si vyzkoušeli stolovat s čínskými hůlkami, což
bylo pro některé účastníky velice zábavné.
S prázdninami jsme se rozloučili v Lužáneckém parku,
kde proběhlo grilování, kdy se k nám připojili klienti ze
Sociální aktivizace. Bylo to velice příjemné odpoledne,
obohacené vůní grilovaného masa. Více o svém zážitku
se podělí Martin Chrástecký, který se celé akce účastnil.
Ivona Finstrlová
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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Ohlédnutí za potlachem
Syčení masa na rozpáleném grilu a charakteristická
vůně, to patří už tak nějak k pocitům, které provázejí
pohodu letních večerů. K tomu připočtěte pár lidí,
s nimiž vám je dobře a máte dokonalý koktejl harmonie
a pohody. Jenže vytvořit tuhle kombinaci není tak
jednoduché, pomiňme pohodu, to je problém, který si
musí tak trochu zařídit každý sám, já chci teď mluvit
o té praktické stránce, totiž o zážitku z grilování.
Sešli jsme se den před datem společného potlachu
v prostorách brněnského Tyflocentra, abychom ladili
a zkoušeli, taková malá generálka, hudebníci tomu říkají
například zvuková zkouška. V našem případě to byla
čichově laděná zkouška, stejně jako u hudebního
vystoupení musí jednotlivé nástroje znít a zvukař musí
dbát na to, aby byly dokonale slyšet, tak i my museli
ladit, aby vůně jednotlivých koření, nepřebila chuť
masa, jež jsme nakládali. To, že se maso před
grilováním musí nechat určitou dobu naložené
v marinádě, jsem věděl už dávno. Překvapilo mě, jaké
kombinace chutí a vůní jdou vytvořit, nakládání masa je
prostě alchymie, trochu mě napadlo, že kdyby si
Edward Kelley, či John Dee otevřeli místo
alchymistických laboratoří, kde se marně snažili
o výrobu zlata nějaké pohostinství s dokonalou
gastronomií, byli by rázem bohatší o nějakou tu
tisícovku dukátů a jejich životy by se mohli ubírat
poklidnějšími cestami, leč nechme filosofování o tržních
dopadech a ekonomických disputacích a věnujme se
přípravě. Kombinace zázvoru, cibule, soli a dalších
14
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surovin vytvořila onu blahodárnou lázeň, v níž si maso
krásně lebedilo celý den.
Druhý den nastal ten okamžik, kdy si chuťové pohárky
měly přijít na své. Místo děje, park v brněnských
Lužánkách.
Sem město umístilo asi na čas jeden z elektrických grilů
a u něj se sešla naše společnost doplněná o skupinu
lidí, která se přihlásila z oddělení Aktivizace. Po
přivítání se naše kuchařská parta dala do práce.
Ugrilovat si maso není zas tak těžké, člověk musí dávat
pozor, aby neugriloval sám sebe, každý krok si musí
uvážit, ale hlavně, musí překonat strach z toho, že se
spálí, když postupuje přesně podle instrukcí, není
zbrklý, tak se nemůže nic stát. Oceňuji přístup
instruktorky kurzu Ivony Finstrlové, že se nebála a do
toho s námi šla. Řada vidících má ještě pořád
představy, že se nevidomí a vůbec handicapovaní musí
„opečovávat“ a že se jim každá hrbolatá cesta musí
urovnat.
Po čase nezbytném k přípravě maso konečně zavonělo
a prostorem se neslo ono vytoužené: „Hoootovoo!“
S ohlasů, které jsem měl možnost získat bezprostředně
po zdárné přípravě, mi bylo jasné, že jsme tu
pomyslnou michelinskou hvězdu získali a že žádná
ostuda se nebude konat. Lidé byli spokojení a my taky,
protože pochvala, když je míněna vážně a od srdce,
udělá radost vždycky a to si pište, že tato pochvala od
účastníků potlachu zahřála pořádně. Díky za ni.
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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Korunovační klenoty na dosah
Jednoho krásného úterního odpoledne jsme se s našimi
klienty vydali na znojemský hrad, kde probíhala výstava
s názvem České korunovační klenoty na dosah. Po
zaplacení vstupného jsme se mohli volně procházet
výstavou. Na úvod jsme v předsálí nasáli atmosféru
doby Karla IV., byly zde vystaveny dobové oděvy, ručně
vyráběné kožené boty a nářadí tehdejších zemědělců, to
vše si mohli klienti prohlédnout a osahat. Součástí této
expozice byl i meč, který údajně plní přání těm, kteří se
ho dotknou. Pak už naše cesta vedla do sálu
věnovaného životu a vládě Karla IV. Jednotlivé panely
s popisky byly věnovány, jeho narození, odloučení od
matky, výchově na francouzském dvoře a následně
i strategickému výběru manželek.
A teď už k samotným klenotům, součástí výstavy bylo
i video s ukázkou výroby replik korunovačních klenotů.
Repliky
vytvořil
jeden
z
nejlepších
českých
i evropských zlatníků současnosti Jiří Urban. Ten mimo
jiné vyrobil šperky pro britskou královnu Alžbětu II. či
pro papeže Jana Pavla II. a vytvořil také repliku císařské
koruny Svaté říše římské. Naše kroky vedly k vrcholu
výstavy a tím byla svatováclavská koruna, kterou Karel
IV. nechal vyrobit před svou korunovací českým králem
v září 1347. Koruna se třpytí 96 drahokamy a 20 perlami,
umístěnými na 21 až 22 karátovém 1 mm silném zlatém
plechu. Na vrchu koruny je umístěn křížek, který údajně
obsahuje trn z Kristovy koruny. Dnes je koruna spolu
s žezlem a jablkem, které nechal vyrobit v 16. století
16
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Ferdinand I. Habsburský, uložena v korunní komoře
katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
Zajímavé byla i legenda o prokletí Svatováclavské
koruny, traduje se, že pokud si korunu na hlavu nasadí
někdo nepovolaný, do roka prý zemře. I když říšský
protektor Reinhard Heydrich tuto legendu znal,
neodolal, jeho touha posadit si na hlavu korunu
českých králů byla silnější než strach. O šest měsíců
později, říšský protektor Heydrich umírá na následky
atentátu, spáchaného československými parašutisty. Je
to jen shoda okolností, nebo ho skutečně zasáhlo
prokletí koruny?
Po výstavě, při nádherné vyhlídce na údolí řeky Dyje
klienti ocenili, že měli možnost přímo ve Znojmě vidět
zdařilé
kopie
českých
korunovačních
klenotů
a prohloubit své znalosti o historii naší republiky.
Petra Šeneklová

Na Pernštejn za bílou paní
V úterý 16. srpna jsme se s našimi klienty vydali na
výlet za bílou paní, která přebývá na hradě Pernštejně.
Ráno jsme se se všemi sešli u pošty a přesunuli se na
zastávku a vydali se směrem do Brna a dál do městečka
Nedvědice, nad kterým hrad stojí. Jelikož jsme měli
před prohlídkou ještě čas, společně jsme zamířili do
zbrojnice na rozsáhlou výstavu zbraní, k vidění byli
meče, dýky, muškety, rytířská zbroj, halapartny
a dokonce i turecké šavle. Výstavu ocenila hlavně
mužská část naší skupinky, ale bohaté zdobení zbraní
zaujalo i něžnější pohlaví.
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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Pak už nastal náš čas a vydali jsme se na třetí nádvoří,
kde začínala samotná prohlídka hradu. Vybrali jsme si
k prohlídce základní okruh s názvem Od gotiky do
20. století. Výklad průvodkyně zahájila v gotickém
přijímacím sále, kde nás seznámila s historií hradu.
Hrad založili páni z Medlova (Pernštejnové) mezi lety
1270 a 1285. Stal se jejich základnou, proto v průběhu
století ze středověkého gotického hradu četnými
přestavbami vznikla luxusní renesanční rezidence.
Průběžně jsme procházeli jednotlivými komnatami,
klienti
si
veškeré
vybavení
mohli
podrobně
prohlédnout i osahat, paní průvodkyně nám věnovala
nebývalou pozornost a podrobně odpovídala na naše
dotazy. Nejnáročnější částí prohlídky byl jistě výstup na
vyhlídkovou věž, kam jsme stoupali po úzkém
mramorovém schodišti. Klienti však výstup i sestup
zvládli bez problémů a tak jsme mohli pokračovat do
hradní kuchyně, rytířského sálu, tanečního sálu
a jídelny. Cestou si klienti prohlíželi různé detaily,
krásně kované panty a zámky, dekorace na kachlových
kamnech i dřevěné vyřezávané obložení.
Na konci prohlídky nás průvodkyně seznámila s pověstí
o bílé paní. Mladá dívka Eliška se prý neustále parádila,
shlížela v zrcadle a zanedbávala své povinnosti. Když
jednou chyběla na mši, všiml si toho starý mnich a šel ji
hledat. Objevil ji opětovně u zrcadla. Připomněl jí, že
zmeškala začátek mše, ale služka se na něj hrubě
obořila. To kněze rozzlobilo natolik, že dívku proklel
a ona se propadla do země. Od těch dob prý bloudí
chodbami Pernštejna jako bílá paní. Zrcadlo, před
18
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kterým trávila parádivá Eliška tolik času, je od těch dob
také prokleté. Která žena nebo dívka se do něj zadívá,
do roka ztratí veškerou svou krásu.
Petra Šeneklová

TyfloBrno 2016
V sobotu 24. září 2016 proběhl v Brně - Černovicích již
třináctý ročník soutěže pro nevidomé v prostorové
orientaci a samostatném pohybu, která již od
prvopočátku nese název "TyfloBrno."
Do soutěže se přihlásilo celkem 11 soutěžících, kteří si
tak mohli zazávodit pod dohledem svých "andělů", kteří
pečlivě hlídali každý jejich krok, a také pod dohledem
rozhodčích, jež pro změnu hodnotili to, jestli správně
využívají všechny techniky chůze s bílou holí pro
zajištění své bezpečnosti. A do třetice, kroky
soutěžících na dvou, motoristicky frekventovaných
místech, nenápadně jistili také příslušníci Městské
policie Brno.
Přívětivé zázemí nám poskytla ZŠ Řehořova, odkud
soutěžící vyráželi na trať dlouhou něco málo přes
jeden kilometr.
Trasa tentokrát nebyla příliš náročná, ale přesto jsme se
do ní snažili zařadit co nejvíc prvků, se kterými se
nevidomí lidé setkávají v běžném provozu. I tentokrát
zde byla chůze do schodů a ze schodů, přes přechody
značené i neznačené či jízda autobusem MHD. Mimo
toto jsme pro soutěžící připravili dvě stanoviště, kde si
mohli vyzkoušet například, jak dobře dokážou udržet
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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přímý směr chůze bez jakéhokoliv kontaktu s vodicími
liniemi či zda dokážou vyměnit žárovku ve světle. Mohli
si procvičit sluch chytáním ozvučeného míče, ale také
si ověřit, jestli dokážou naplno využívat vysílač povelů
nebo zda jim něco říkají tzv. trylky, tedy zvuky, které se
běžně používají při zpřístupňování městského prostředí
pro nevidomé osoby v různých situacích. Už tyto trylky
nás totiž informují o tom, jestli je v blízkosti jejich zdroje
volný prostor nebo schody, varují nás před vysouváním
plošiny pro vozíčkáře v prostředcích MHD, avizují nám
přítomnost informačních tabulí apod.
Naši soutěž neplánovaně doplnil i tzv. "gulášfest“, který
probíhal ve stejné době v parku v těsné blízkosti školy.
Díky němu se tam sešlo poměrně značné množství
černovických občanů, kteří měli možnost se alespoň
trošku seznámit s problematikou samostatného pohybu
nevidomých osob. A je potěšitelné, že mnozí z nich ji
také využili.
Celá soutěž byla plánovaná od půl desáté do čtyř hodin
odpoledne. Díky tomu, že její průběh byl celkem
plynulý, úroveň soutěžících byla vcelku vyrovnaná
a nikdo zbytečně dlouho nebloudil, měla poměrně
rychlý spád. Proto jsme ji mohli ukončit již víc než o
hodinu dříve. A kdo se umístil na prvních třech
místech? První cenu získal pan Michal Suchý, druhý
borec byl pan Jan Ševčík a třetí místo obhájila konečně
žena, paní Irena Kratochvílová.
Takže na závěr už nám zbývá jen poděkovat všem, kdož
se na jejím bezproblémovém průběhu podíleli. V první
20
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řadě je to paní Quittová - místostarostka ÚMČ
Černovice, která nám zprostředkovala velice příjemné a
vstřícné zázemí a zajistila dobré obědy. Děkujeme také
panu Pavlu Zezulovi, předsedovi představenstva, který
zde zastupoval hlavního sponzora - Novou Mosilanu.
Díky Nové Mosilaně jsme mohli všechny soutěžící
obdarovat hodnotnými cenami a mohli jsme si dopřát
dobrot, co hrdlo ráčilo. Poděkování patří i panu Binkovi,
řediteli Základní školy Řehořova za možnost využití
jejich školní kuchyně včetně zajištěné obsluhy,
hasičům, strážníkům Městské policie Brno, všem
andělům i rozhodčím, kteří věnovali svůj volný čas této
bohulibé činnosti. Díky patří také všem kolegům z
našeho TyfloCentra a samozřejmě také hlavně
soutěžícím, kteří se nebáli jít na trh se svou kůží…
Josef Konečný

Moravský kras
V úterý 13. září jsme se s klienty vydali do Moravského
krasu. Počasí nám přálo, bylo krásně slunečno
a vzduch byl mezi lesy o poznání čistší než v Brně.
Začátek dne jsme zahájili posilovacím a dechovým
cvičením pod vedením zkušené Zlaty Zumrové. Pěkně
jsme se protáhli a mohli jsme pokračovat dál do Domu
přírody Moravského krasu. To už se k nám přidali
i klienti z břeclavského TyfloCentra a rozšířili tak naše
řady o pár dalších zájemců o poznání expozice v Domě
přírody. Dům přírody Moravského krasu je moderní
návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní a venkovní
expozicí a dokonce i 3D kinem. Nachází se na Skalním
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mlýně, nejnavštěvovanějším místě Moravského krasu
a zároveň nejvýznamnějším výchozím bodě pro
návštěvníky Punkevních jeskyní, Kateřinské jeskyně
a propasti Macocha.
Expozice Domu přírody Moravského krasu, kterou jsme
navštívili, nás zavedla do historie od počátku vzniku
planety až po současnost. Seznámili jsme se s vývojem
krasových jevů a jeskyní a i s lidmi z hluboké minulosti,
kdy tenkrát v jeskyních žili. Blíže se nám představili
také typičtí obyvatelé jeskyní – netopýři. Expozicí nás
provedla velmi ochotná průvodkyně, paní Jelínková.
Ochotně odpovídala na všemožné otázky, které nás po
jejím výkladu zajímaly. Především jsme si mohli ale
řadu exponátů vyzkoušet na vlastní kůži, osahat 3D
model krajiny v okolí Skalního mlýna nebo potěžkat,
kolik váží různé druhy netopýrů. V expozici bychom
dokázali strávit ještě několik hodin, ale čekala nás
Kateřinská jeskyně v blízkosti Domu přírody. Je menší,
ale má vše, co by jeskyně měla mít – krápníkovou
výzdobu, velké dómy i úzké uličky a hlavně čerstvý
vzduch. Tak jsme si mohli zopakovat dechové cvičení
ze začátku dne.
Pak už jsme jen v blízkém občerstvení počkali na
autobus do Blanska a odtud se vydali vlakem na
zpáteční cestu do Brna. Expozice v Domě přírody nás
velmi zaujala svou podrobností i interaktivními prvky,
bohužel jsme z časových důvodů nestihli projít druhou
půlku této expozice v patře Domu přírody. Na tu se
můžete těšit příští rok.
Simona Jelečková
www.dumprirody.cz/moravsky-kras/
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Putování i povídání
V lese je asi vždycky krásně. Jdeme-li po lesní cestičce
a slyšíme-li šumění listů či zpěv ptáků, a když cítíme
mohutnost stromů, vždycky si říkáme, proč tak zřídka
chodíme
čerpat
sílu
z lesa.
Mnohem
častěji
vyhledáváme známá výletní místa, atraktivní dovolené
ve „slevomatech“ či třeba lákavá pokušení dobrot na
různých trzích…
A tak jsme si slíbily se Simonou, že letošní podzim bude
patřit v TyfloCentru také přírodě a lesu. A když do lesa,
tak proč nejít zase s průvodcem nejpovolanějším
a vskutku osvědčeným? Mnozí tušíte správně,
společnost nám při třech vycházkách dělala paní lesní
inženýrka Prýmková.
Náš první výlet byl v krásný zářijový den a šli jsme
objevovat přírodní památky v okolí Vranova. A paní
lesní inženýrka nepovídala jen o stromech či bylinách,
ale snažila se vysvětlit principy nám zcela neznámého
lesního hospodářství, omlazování lesní vegetace,
povinnosti majitelů či správců lesa a principy tvorby
map. My jsme se ptali a ptali a snažili se pochopit
i zapamatovat si ty novinky, abychom třeba mohli
„zamachrovat“ a povědět to dál našim blízkým či
přátelům. Také jsme očichávali a hladili kůru stromů,
mazlili se s listy či jehličím. Vycházka druhá se
jmenovala „Putování babím létem“ a byla také velkým
zážitkem pro tělo i duši. Zase bylo krásně, sluníčko
svítilo a my šli a poslouchali pozoruhodnosti o všech
živých organismech v lese. Seděli jsme u studánek,
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svačili na pařezu a dokonce poslouchali básničky.
A věřte nevěřte, bylo to tak a laskaví čtenáři, kteří byli
s námi, to jistě dosvědčí. Vycházka třetí byla trošku
„bobříkem odvahy“ a název o tom vypovídá - „Když
padá listí na Babě“ a my jsme zvládli výstup na Velkou
Babu (446 m. n. m.)
A protože teplo teď v přírodě už moc nebude a my jsme
toho letošní podzim nachodili po lesních cestičkách
dosti, budeme teď do jara o přírodě poslouchat jen
v teple naší klubovny na Chaloupkové. Tímto se na
vědomí dává, že následovat budou besedy nazvané
Proměny přírody v ročních obdobích a paní lesní
inženýrka bude zase povídat o tajemstvích lesů, strání i
zvířat. Přijďte si ji poslechnout a třeba předat svůj
nápad či tip na další výlet…
Ditta Pokorná

Ohlédnutí za létem v Břeclavském středisku
Léto uběhlo jako voda a za okny už nastává chladnější
barevný podzim. Přesto, anebo právě proto, bych Vás
ráda „zahřála“ vzpomínkami, jak jsme některé krásné
letní dny prožili.
Na konci května nás provedl středem města a seznámil
s historií výtvarných děl břeclavský výtvarník, historik
a znalec místních kulturních památek pan Karel
Křivánek. Sdělil nám toho hodně, například o soše
T. G. Masaryka umístěné u žluté školy. Socha byla
dvakrát zničena. Poprvé nacisty, podruhé se stala jako
symbol svobody a demokracie nepohodlnou kolem
roku 1960. Přesto břeclavští rodáci dokázali pomník
v roce 1990 znovu obnovit (socha je vyrobena podle
24
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původní sádrové kopie z roku 1932). Víte, co znamená
domovní znamení Krkavec s hlavou Turka? Přece, že
objekt vlastnili nebo vlastní Schwarzenbergové. I my
v Břeclavi takové domovní znamení máme. Ukázal nám
také plastiku Adam a Eva umístěnou na zdejším
obchodním centru, nedalekou sochu Dyje a bustu
J. A. Komenského. Protože je zajímavých uměleckých
děl v Břeclavi mnohem víc, na další vycházku se
s panem Křivánkem vydáme koncem října. Ani
o prázdninách jsme nezaháleli a navštívili výstavu v
Městském muzeu a galerii Jak se promítalo za našich
dědečků. Po haptické komentované prohlídce jsme
usedli do improvizovaného kinosálu a povídali si
o zážitcích z kina. Protože k létu patří cestování, tak
jsme se i my pomyslně vydali prstem po mapě
a navštívili řecké ostrovy Samos a Thassos. Dověděli
jsme si nejen zajímavosti o těchto ostrovech, ale
poslechli jsme si i Sirtos, Kalamatianos a Zeimbekiko
(tradiční řecké tance), ochutnali tzatziki a zkusili nalít
vodu do Pythagorova poháru spravedlnosti. Říká se, že
ho opravdu vymyslel Pythagoras. Jedná se o nádobu,
která hlídá, aby vína dostali všichni stejně. Má totiž
rysku a důmyslný systém kanálků, kterými vyteče jeho
obsah, pokud si vína nalejete více, než byste měli.
V závěru prázdnin jsme navštívili výstavu v Brně Země
na obzoru - Objevujeme Ameriku. V září jsme poznali
Moravský kras hmatem a Zlato císařů a králů ve
Valticích.
Někdy nám bylo teplo, někdy zima (třeba v Kateřinské
jeskyni), ale věřte, že zážitky máme z těchto akcí
nezapomenutelné.
Elena Výtisková
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Návštěva dopravního hřiště
V pondělí 12. září navštívili členové obou brněnských
odboček SONS dopravní hřiště na brněnské Riviéře,
kam nás pozvala paní Šárka Bečicová z Městské policie
Brno, která s námi pravidelně spolupracuje.
Prohlédli jsme si hřiště a vyzkoušeli si chůzi s klapkami
a holí po tzv. Slepecké stezce i přecházení ozvučené
křižovatky. Mohli jsme si také nasadit speciální brýle,
kterými jsme viděli jako řidiči pod vlivem alkoholu nebo
drog. Trochu
adrenalinový zážitek
byl
obrat
o 360 stupňů v osobním autě nebo zkouška nárazu.
K tomu se odhodlali jen ti odvážnější, ale stálo to za to.
Marie Hauserová, SONS Brno

Prezentace první „mluvící“ televize
Je to nějaká speciální televize, která je vyrobená pro
nevidomé? A můžeme si ji u vás nějak koupit? - Takové
a podobné dotazy zněly do telefonu po té, co se
pracovníci Centra sociální rehabilitace brněnského
TyfloCentra Martin Baláž a Jan Pokorný rozhodli
předvést tzv. ozvučený televizní přijímač při prezentaci
v klubovně TyfloCentra.
Martin se pro experimentování s TV přijímačem rozhodl
asi před půl rokem, kdy zjistil, že je možné na trhu
koupit již cenově dostupný tzv. chytrý televizor
s operačním systémem Android TV. Nový přístroj tak
jako tak už stejně potřeboval, tak proč to nezkusit
s Androidem a „přinutit televizor mluvit“, aby jej mohl
sám ovládat bez pomoci vidícího. V průběhu
26
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experimentování se k němu přidal i jeho kolega Honza,
a tak byli na řešení problémů při hledání způsobů
ovládání přístroje již dva.
Počáteční zájem o besedu, která se konala 18. října, byl
velký, až nastaly obavy, že se všichni zájemci do
klubovny nevejdou. Nakonec dorazilo 11 návštěvníků.
Středem pozornosti byl televizní přijímač Philips PFT
5500, který si Martin nechal do TyfloCentra přivést
z domova. K němu byla mimo pokojové antény
připojena běžná počítačová klávesnice a síťový kabel
pro internet. První dotazy padaly dříve, než samotná
prezentace začala, tak byli někteří zájemci netrpěliví! Na
rozdíl od jiných podobných prezentací však hosty
nezajímala ani ostrost obrazu ani věrnost barev, ale
zvuk televizoru nebo spíše jeho hlas. A kupodivu,
přístroj skutečně mluvil! K výběru byly dokonce dvě
české hlasové syntézy - Google TTS a Espeak. Televizor
se ovládal kombinovaně z dálkového ovladače
a klávesnice pomocí speciálních zkratek. Martin krátce
pohovořil o přístroji, o jeho hardwarových parametrech
i softwarovém vybavení. Přiblížil zúčastněným způsob,
jak se mu podařilo do televizoru nainstalovat TalkBack,
tedy odečítač, který dovolí nevidomému majiteli ovládat
většinu funkcí přístroje. Televizor byl „před ušima“
účastníků naladěn, bylo předvedeno ohlašování kanálů
při jejich přepínání včetně získání informací
o probíhajícím a následujícím vysílaném pořadu.
A dotazy pršely dále, neboť taková nakonec byla
dohoda ptát se rovnou, nikoli až nakonec, neboť to by
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mohly některé otázky zapadnout. Oba kolegové měli co
dělat, aby stačili na všechny reagovat.
Pozornost dále vzbudila možnost přehrávání audiovizuálních souborů z externích flash disků a také
z uložiště v síti. Velmi vítaná byla zpřístupněná možnost
přehrávání dat z YouTube, kde velmi dobře fungovalo
zadávání hledaných pořadů z klávesnice.
Poté se prezentace postupně proměnila v diskuzi, kdy
se mezi návštěvníky objevil další majitel této televize a
téma se poněkud stočilo na některé konkrétnější
problémy. Samozřejmě, že ne vše je při ovládání tohoto
televizoru zcela ideální. Např. integrovaný internetový
prohlížeč a jiné vestavěné aplikace od firmy Philips
přístupné nejsou vůbec. Mnohé postupy při nastavení
a ovládání televizoru vyžadují značnou dávku intuice.
Přesto všichni účastníci besedy hodnotili nejen
vybavení tohoto televizoru jako významný pokrok ve
zpřístupňování dalších zařízení v běžné domácnosti pro
nevidomé. A také snahu obou pracovníků brněnského
TyfloCentra nám nové zařízení představit.
Jan Pokorný

Miniatury Lednicko - valtického areálu
V úterý 11. října bylo v břeclavském TyfloCentru
opravdu živo. Na návštěvu střediska a komentovanou
prohlídku miniatur staveb Lednicko - valtického areálu
jsme pozvali také klienty z brněnského a znojemského
pracoviště. V úvodu setkání jsme nejdříve poseděli ve
středisku u kávy a čaje. Během setkání samozřejmě
28
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došlo na sdílení zážitků nejen z jednotlivých středisek,
ale také ze společných akcí.
Po dobrém obědě jsme společně zamířili do
Lichtenštejnského domu, kde nás očekával průvodce,
pan Němec. Ten nás seznámil s historií rodu
Lichtenštejnů. Představil nám jejich strategii nejen na
poli politickém, ale také koncepcí lesního a vodního
hospodářství, z jehož výnosů rod své panství
zušlechťoval. Po informačně hutném výkladu jsme si ve
skupinkách hapticky prohlédli zámek ve Valticích,
Lednici, Břeclavi a většinu menších staveb v LVA.
Škoda jen, že Minaret a Kolonáda na Reistně byly
umístěny ve vitríně (vzhledem k svému technickému
stavu). Během této prohlídky nám individuálně
odpovídal na zvídavé dotazy průvodce.
A teď nám nezbývá než nazout toulavé boty a jít některé
z památek na jaře navštívit. Doufám, že to bude opět
společná akce všech středisek.
Elena Výtisková

akce „Nevidomí a bylinky se poznávají“ (27. 9. 2016).
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PÍŠETE SAMI SOBĚ
V této části časopisu Chaloupka rádi zveřejníme
příspěvky Vás, našich klientů. Může jít o nápady,
recepty či povídky nebo vtipné příhody. Nyní jsme pro
vás připravili báseň od vám už známého brněnského
autora Jiřího Maršálka ale i recepty, které jste si přáli,
abychom uveřejnili.

Trocha poezie
ŠUMÍCÍ LES
Jiří Maršálek
Slyšíš, jak les šumí?
To si stromy spolu povídají.
Co si šeptají stromy?
Že les krásně voní
a že jsou vyšší než vloni.
Copak si říkají ještě?
Brzo bude období deště.
V něžném vánku se dotýkají,
to si lásku vyznávají.
V tiché noci za měsíčku
si dávají snad i hubičku.
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Přes den se k sobě naklání
a nemusí být zrovna klekání.
Jejich koruny zlehounka šumí,
že se rádi mají, šeptají.

Vůně v předvánoční kuchyni
Na základě zájmu z řad klientů a přátel TyfloCentra jsme
se rozhodli přidat tento příspěvek a to zejména nyní,
kdy se blíží čas vánoc a tedy i čas který je
neodmyslitelně spjat s vůní z pečení.
VOŇAVÝ ŠTRŮDL
Možná se ptáte, proč voňavý? Ale kdo by neměl rád
vůni, která se line bytem, když takovou dobrotu pečete.
Ochutnávači už přešlapují v kuchyni, kdy už trochu
vystydne a bude se dát jíst.
BUDETE POTŘEBOVAT:
Těsto: 1 kostka tvarohu (ne vanička),
1 Hera,
25- 30 dkg hladké mouky
Vše smícháte a uděláte vláčné těsto.
Náplň: 9 středních jablek, 12 lžic strouhanky, 3-5 lžic
moučkového cukru (podle sladkosti jablek), mletá
skořice, ořechy (nasekané) a rozinky dle chuti.
V misce smícháte strouhanku s cukrem, skořicí,
rozinkami a ořechy. Jablka oloupete. Těsto rozdělíte na
stejné 3 díly. Z 1 dílu vyválíte obdélník, na jehož střed
nastrouháte 3 jablka, která následně posypete třetinou
smíchané směsi. Těsto následně zavinete a dáte na
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pekáč, který už není potřeba vymazávat. Stejně
postupujte i u dalších dvou závinů. Peče se v rozehřáté
troubě na 2000C asi 15 minut. Dobrou chuť.
LINECKÉ CUKROVÍ
INGREDIENCE:
350g hladké mouky
250g másla
120g moučkového cukru
1 ks vanilkového cukru
3 ks vajec
marmeláda
POSTUP:
Na vál prošijeme mouku, přidáme cukr, promneme tuk a
pomocí žloutků zaděláme těsto. Necháme v chladu
chvilku odpočinout. Potom na pomoučeném vále
vyválíme tenký plát, ze kterého vykrajujeme a
pokládáme na vymazaný plech a dáme péct. Po
upečení, necháme vychladnout a poté slepujeme
pomocí marmelády.
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
INGREDIENCE:
250g hladké mouky
200g másla
100g mletých ořechů
70g moučkového cukru
vanilkový cukr
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POSTUP:
Ze všech surovin utvoříme těsto a dáme ho na chvíli
odpočinout do lednice. Poté si bereme kousky těsta a
snažíme se vytvořit rohlíček, ne moc tlustý, protože po
upečení jdou ještě víc do šířky. Dáme péct na pečícím
papír. Po upečení ještě teplé opatrně obalíme v cukru.
RUMOVÉ KULIČKY
INGREDIENCE
150g rozinek
200 ml hnědého rumu
120g piškotů
200g ořechů nasekaných
150g moučkového cukru
150g hořké čokolády
50g kakaa
kokos
POSTUP:
Rozinky zalijeme rumem a necháme chvilku nabobtnat.
Drcené piškoty vmícháme do rozinek, přidáme cukr,
ořechy, čokoládu a vypracujeme hmotu. Pokud je
hmota řídká, přidáme piškoty, pokud hustá přidáme
rum. Z hmoty vytvarujeme malé kuličky, které necháme
zaschnout a poté je obalíme v kokosu.
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HLAVOLAMOVÉ OKÉNKO
Speciální sekce pro ty z vás, kteří mají rádi humor nebo
si rádi potrápí mozkové závity a zamyslí se nad
následujícími hádankami nebo jinými úkoly. Doufáme,
že je tato sekce pro Vás odlehčením a závěrečným
zpříjemněním tohoto vydání Chaloupky.
Své dotazy na správné odpovědi, stejně tak jako i
náměty na hlavolamy či vtipy můžete posílat na e-mail
ordeltova@tyflocentrumbrno.cz. Těšíme se na Vaše
příspěvky!

Kdo je kdo ve světě
K význačným osobám přiřaďte profesi. Názvy profesí
nezohledňují ženský rod.
1. Friedensreich Hudertwasser

A. spisovatel

2. Martin Heidegger

B. malíř

3. George Orwell

C. vynálezce

4. Charles Darwin

D. revolucionář

5. Alexander Graham Bell

E. skladatel

6. Henry Moore

F. sochař

7. Edith Piaf

G. biolog

8. Klára Zetkinová

H. architekt

9. Frida Kahlo

I. filozof

10. Leonard Bernstein
34
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UŽITEČNÉ KONTAKTY
TyfloCentrum Brno, o. p. s., Chaloupkova 3, Brno
Vedení společnosti

515 919 770

e-mail: vedeni@tyflocentrumbrno.cz

RNDr. Hana Bubeníčková – ředitelka
Kateřina Pokorná – provozní manažerka
Eliška Bártová – asistentka
Mgr. Tereza Veselá – projektová manažerka
Martin Kubiš – pomocné práce

774 715 100
774 715 102
774 715 092
774 715 105
515 919 775

Den pro neobjednané klienty v Brně: čtvrtek 13 – 17 hod.

Dispečink asistenčních služeb

515 919 670

e-mail: asistence@centrumpronevidome.cz

Mgr. Martina Smrčková, vedoucí dispečinku 774 715 088
Mgr. Jeanne Radosová, sociální pracovník 774 715 094

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

Mgr. Martin Vrána, vedoucí lektor, metodik, poradenství
515 919 666, 774 715 101
Petr Kusák, poradenství, technik, lektor
515 919 668, 774 715 103
Bc. Ivona Finstrlová, DiS., sociální pracovník
515 919 668, 774 715 103
Bc. Eva Hrubanová, sociální pracovník
515 919 667, 774 715 103
Další lektoři a konzultanti:
Ing. Jan Pokorný, Bc. Martin Baláž
515 919 665
Mgr. Roman Kabelka
Lektoři kurzů sociálních dovedností:
PhDr. Zbyněk Galvas, Marie Švejdová
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Centrum aktivizace a poradenství

515 919 672

e-mail: aktivizace@centrumpronevidome.cz
e-mail: poradna@centrumpronevidome.cz

Mgr. Ditta Pokorná, vedoucí sociální pracovnice
515 919 672, 774 715 097
Mgr. Simona Jelečková, sociální pracovnice
515 919 671, 774 715 095
Bc. Marta Ordeltová, administrativní pracovnice
515 919 670
Zlata Zumrová, cvičení (úterý a středa)
Josef Konečný, konzultant pro odstraňování
architektonických bariér
517 814 112, 774 715 110
e-mail: bariery@tyflocentrumbrno.cz

Detašovaná pracoviště v Jihomoravském kraji
Břeclav: Mgr. Elena Výtisková
adresa: 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav
tel. 532 308 076, 774 715 106
e-mail: breclav@centrumpronevidome.cz

Vyškov: Sylvie Škvárová
adresa: Osvobození 56, 682 01 Vyškov
tel. 532 308 248, 774 715 108
e-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz

Znojmo: Eva Pexová, Petra Šeneklová
adresa: Masarykovo nám. 19, 669 02 Znojmo
tel. 532 307 909, 774 715 107, 774 715 109, 774 715 090
e-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz

Den pro neobjednané klienty v Břeclavi, Vyškově
a Znojmě: středa 13 – 17 hod.
Moravský Krumlov: Eva Pexová (pondělí a pátek)
adresa: Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov
tel. 774 715 109
e-mail: m.krumlov@centrumpronevidome.cz

Den pro neobjednané klienty: pondělí 13 – 17 hod.
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Dílna HapAteliér, Poděbradova 58, Brno

532 307 958

e-mail: hapatelier@centrumpronevidome.cz

Mgr. Petr Sýkora, Ph.D., vedoucí
Jana Brzobohatá DiS., sociální pracovnice
Ivana Cimrmanová, DiS., sociální pracovnice
Bc. Jana Rumpalová, sociální pracovnice
RNDr. Ludmila Grolichová, prodejna

774 715 099
774 715 096
774 715 096
774 715 096
774 715 093

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

Oblastní odbočky SONS v Brně
Brno-střed (Josef Kaplan)
pondělí a čtvrtek 9 – 12 a 14 – 16 hod.
e-mail: brnostred-odbocka@sons.cz

515 919 776

Brno-sever (Marie Hauserová)
pondělí a úterý 9 – 12 a 14 – 16 hod.
e-mail: brnosever-odbocka@sons.cz

778 412 715
515 919 776

Průvodcovské služby v Brně:
1. Dispečink asistenčních služeb naší společnosti
tel. 515 919 670, 774 715 088, 774 715 094
e-mail: dispecink@tyflocentrumbrno.cz
2. Průvodcovská služba ve stanici Brno, Hlavní nádraží
tel. 725 886 395 (k dosažení i v noci) nebo 725 764 984
3. DP asistent – průvodcovská služba Dopravního
podniku města Brna, tel. 543 174 318, 543 171 350
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Dům na Chaloupkově č. 3

Na sečtenou v příštím čísle.
Redakčně pro vás připravili: Hana Bubeníčková,
Josef Konečný, Ditta Pokorná, Simona Jelečková,
Ivona Finstrlová, Jan Pokorný, Marie Hauserová, Jiří
Maršálek, Martin Chrástecký, Petra Šeneklová, Eva
Pexová, Elena Výtisková, Sylva Škvárová
Příjem příspěvků, úprava a sestavení: Marta Ordeltová
Grafická úprava, korektury a formátování textu:
Hana Bubeníčková
Audio verzi namluvil: Borek Kapitančik
Zpracování zvukové podoby, korektury bodového tisku,
textová podoba: Jan Pokorný
Úprava textu a tisk v bodovém písmu: Petr Kusák
Na distribuci se podíleli: Marta Ordeltová, Martin Kubiš
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Jak nám můžete pomoci?
Slepota může postihnout kohokoliv z nás.
Pomozte nám postavit moderní dům sociálních služeb
pro nevidomé Josefa Chaloupky.
Přispět můžete zasláním dárcovské SMS:

DMS DRAK ze svých mobilů na 87 777
nebo zasláním roční dárcovské SMS

DMS ROK DRAK ze svých mobilů na 87 777
Měsíčně po dobu jednoho roku se z vašeho účtu mobilu
odečte cena jedné dárcovské SMS.
Cena jedné DMS je 30 Kč,
přispějete nám částkou 28,50 Kč.
----Sbírkové konto projektu Dům služeb pro nevidomé
Josefa Chaloupky, č. ú.: 30015 – 2025306339 / 0800.
---Podpořit nás můžete i při nákupu přes internet
prostřednictvím www.dobromat.cz.
A nic Vás to stát nebude.
DĚKUJEME
Chaloupka, časopis pro zrakově postižené 3/2016
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