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Ohlédnutí za Tmavomodrým 
festivalem 

iž po osmadvacáté se konal Tmavomodrý 
festival a my jsme v rámci této události 
umožnili vidoucím spoluobčanům na-
hlédnout do světa těch, kteří se nemohou 
spolehnout na svůj zrak. Turistické a infor-

mační centrum města Brna pořádalo ve spolu-
práci s TyfloCentrem Brno v pátek až neděli 
27. - 29. dubna Tmavomodrý festival 2017. Tradič-
ně je určen dětem a mladým se zrakovým posti-
žením, kteří se na místo zraku nechávají vést 
hudbou. Festival s dvacetiosmiletou tradicí je 
určen všem, které zajímá svět nevidomých a kdo 
má zájem poznat naše nelehké problémy. 

Festival byl nazván podle známé písně Jarosla-
va Ježka pro Jiřího Voskovce a Jana Wericha, Tma-
vomodrý tedy byl i zážitkový den, který TyfloCen-
trum Brno uspořádalo pro Tmavomodrý festival 
již potřetí. Konal se na Moravském náměstí pod 
sochou markraběte Jošta, den před oficiálním 
zahájením hlavní hudební části. Vidoucí si zkou-
šeli čtení i strojové psaní Braillova písma, chůzi se 
slepeckou holí, masáže pod rukama nevidomých 
masérů. Většina těch, kteří vyzkoušeli chůzi v 
centru Brna poslepu – s bílou holí v ruce, vyjadřo-
vala obdiv nevidomým, kteří se to učili a naučili. 
K tomu si zájemci mohli vyzkoušet namazat 
chleba máslem, nalít čaj do hrnku, samozřejmě 
poslepu. 

Editorial

Milí přátelé,

právě držíte v rukou první číslo 
Zpravodaje obecně prospěšné 
společnosti TyfloCentra Brno, ve kterém 
vás budeme informovat o podstatných 
událostech ze života naší společnosti.  
Budeme Vám pravidelně přinášet 
zprávy o úspěšných projektech, 
nebo akcích, které se nám podařilo 
realizovat, např. i díky Vaší podpoře. 

A protože bychom se chtěli s Vámi 
setkávat častěji, budeme vás zvát 
prostřednictvím našeho zpravodaje 
nejen na pravidelná setkání, ale 
především na zajímavé a dobročinné 
akce, které pomáhají lidem s těžkým 
zrakovým postižením napříč celým 
regionem Jižní Moravy.

Věříme, že náš nový zpravodaj bude 
pro vás přínosným zdrojem zajímavých 
informací.

RNDr. Hana Bubeníčková,
ředitelka TyfloCentrum Brno o.p.s.
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• Martin Baláž a Jan Pokorný (zleva), oba nevidomí, 
pracují v TyfloCentru jako lektoři obsluhy počítačů.
Své dovednosti předváděli také v rámci Tmavomodrého 
festivalu.

• Personální manažerka Kateřina Pokorná zve návštěvníky festivalu k zážitkové prohlídce stánku TyfloCentra.

Zájem byl také o metody, jak nevidomý člověk 
roztřídí oblečení podle barev, aby se nezapralo. 
Rozezná i ponožky. Překvapení vyvolávaly brýle si-
mulující různé zrakové vady. „Pro mne bylo velmi 
přínosné povídání s nevidomými, netušila jsem, 
kolik překážek musí každodenně překonávat. 
Nejvíce mě zajímalo, jak bojují se slepotou lidé, 
kteří ke svému postižení přišli v průběhu života,“ 
svěřila se studentka speciální pedagogiky Lucie.

Tomáš Jelínek, freelancer a vývojář brněnské-
ho Impact Hubu, prezentoval mobilní aplikaci 
NowYouSee pro barvoslepé. Zájemci si mohli 
stáhnout do svého mobilního telefonu aplikaci, 
která při pohledu přes displej telefonu přebarví 
barvy tak, aby barvoslepý mohl barvy určit.

Mezinárodní hudební festival dětí a mláde-
že se zrakovým postižením byl zahájen v pátek 
v sálu Břetislava Bakaly. Tradičně tam byla ote-
vřena výstava kompenzačních pomůcek pro 
nevidomé a prodávaly i prezentovaly se výrobky 
dílny pro zrakově postižené HapAtelier. Pomůc-
ky vystavovaly i nabízely k prodeji firmy Spektra, 
ACE Design, Sagitta a Tyflopomůcky Olomouc. 
Představila se i škola pro výcvik vodicích psů 
Milana Dvořáka.

Hudební přehlídka proběhla v Divadle na 
Orlí před zaplněným hledištěm, zakončena byla 
benefičním koncertem hudební skupiny Čanki-
šou. Odborné přednášky se konaly v termínu 13. 
a 14. května na Masarykově univerzitě (organizátor 
Teiresiás).
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Byli jsme partnerem
evropských her
TyfloCentrum Brno, o. p. s., bylo benefičním 
partnerem Evropských her handicapované 
mládeže Emil Open 2017. Konaly se v Brně ve 
dnech 7. až 11. června 2017 za účasti 449 ama-
térských i profesionálních sportovců a 265 čle-
nů doprovodu celkem z 16 zemí. Brněnské uni-
verzity nabídly pomoc se sportovním zázemím 
a ubytováním a také poskytly dobrovolníky z 
řad i zahraničních studentů. Celkem pomáhalo 
140 dobrovolníků. Pro více než 60 vozíčkářů byl 
zajištěn bezbariérový přístup.

Brněnské TyfloCentrum otevřelo po dobu 
her svůj stánek na náměstí Svobody. „Těšit 
se můžete na nevšední zážitky ze světa nevi-
domých, poznáte svět jinýma očima,“ hlásal 
reklamní slogan. Přicházeli náhodní kolem-
jdoucí, skuteční zájemci i účastníci Emil Open 
2017. Vyzkoušeli si hry pro zrakově postižené, 
zvukovou střelbu, mohli psát v Braillově bodo-
vém písmu na Pichtově psacím stroji. Poznali, 
jak nesnadné jsou různé samoobslužné aktivity 
při zavřených očích. Nechyběly ani ukázky chů-
ze s bílou holí, řada lidí si to vyzkoušela, samo-
zřejmě s klapkami na očích. Docela úspěšně 
se prodávaly ve stánku výrobky chráněné dílny 
HapAteliér, líbily se ukázky rukodělné práce 
nevidomých.

• Stánek TyfloCentra Brno na náměstí Svobody byl v době konání Evropských her handicapované mládeže
Emil Open 2017 středem pozornosti.

• Účastníkům Evropských her handicapované mládeže 
i zájemcům z řad veřejnosti byla určena nabídka 
různých her pro nevidomé.
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Parník pro nevidomé klienty
V úterý 20. června vyplula loď Stuttgart po Br-
něnské přehradě s klienty TyfloCentra. Na palu-
bě si klienti i s pracovníky připomněli 10. výročí 
od otevření detašovaných pracovišť v Břeclavi, 
Znojmě a Moravském Krumlově. Oceněni také 
byli tři nejaktivnější nevidomí klienti, kteří se 
účastnili projektu Turistická liga 2016/2017. 

TyfloCentrum Brno, o.p.s., pořádá tento pro-
jekt již od roku 2010. Je to soutěž, která motivu-
je klienty k turistice jako zdraví prospěšné akti-
vitě. Nabízí možnost dozvědět se něco o sobě, 
srovnání s ostatními, ale především směřuje 
ke vhodné pohybové činnosti a dává možnost 
zvítězit sám nad sebou. V uplynulé turistické 
sezóně 2016/2017 bylo vyhodnoceno pět nejlep-
ších turistů, protože na prvním místě se umístili 
se stejným počtem bodů hned tři zdatní jedin-
ci. Všech pět oceněných dostalo upomínkový 
list a dárkový poukaz od firmy Sportisimo, díky 
němuž si mohou rozšířit svou turistickou výbavu. 
Tři nejlepší výkony v sezóně byly 14 km, 18 km 
a 32 km, který zdolali tři turisté. 

Rádi připomínáme, že nás podpořil Odbor 
životního prostředí Magistrátu města Brna 
dotací ve výši 38 000 Kč na rok 2017, dále firmy 
Maneo, s.r.o. a Racio s.r.o. z Břeclavi, které byly 
partnery samotné plavby parníkem. Dopravní 
podnik města Brna nám každoročně umožňuje 
plavbu s 50 % slevou. 

• Pracovnice TyfloCentra Brno pomáhá klientce při 
vstupu do lodi.

• Ředitelka TyfloCentra Brno Hana Bubeníčková (vpravo) předává ocenění za vítězství v Turistické lize Janě Mohelské. 
Vlevo Magda Ambrožová, vedoucí Centra aktivizačních a poradenských služeb. 
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• Pracovníci Gumotexu si vyzkoušeli chůzi s bílou holí poslepu.

• Chlapec poznává, jak těžké je poslepu navléci tkaničky 
do bot. Zvládl to.

Gumotex Břeclav je naším 
donátorem
V sobotu 13. května uspořádali v břeclavském 
Gumotexu zábavné odpoledne pro zaměst-
nance a rodinné příslušníky. TyfloCentrum Brno, 
o. p. s., mělo možnost umístit v areálu svůj stá-
nek. Vlastně jsme tak zároveň vyjádřili svůj dík 
této společnosti, která nám přispívá materiálně 
i finančně. Sobotní akce patřila i bývalým za-
městnancům Gumotexu.

Účastníci si mohli prohlédnout výrobní pro-
story, vyzkoušet chemické pokusy. Bylo i mo-
bilní planetárium, zábavná stanoviště pro děti. 
Pracovníci Tyflocentra úspěšně nabízeli hry pro 
zrakově postižené, nejvíce zaujaly hlavolamy; 
kdo chtěl, vyzkoušel si, jak se pohybuje a orien-
tuje nevidomý. Lidé chodili s klapkami na očích 
s bílou holí. „Naučit se chůzi v neznámém pro-
středí musí být pro nevidomého strašně těžké, 
všechny takové lidi obdivuju,“ svěřila se jedna 
ze starších pracovnic Gumotexu. Zaujaly také 
simulační brýle očních vad. Účastníci zábavné-
ho odpoledne obdivovali a nakupovali výrobky 
HapAteliéru, dílny pro zrakově postižené. „Ruce 
jsou mé oči i pracovní nástroj,“ hlásal nápis na 
plakátu. Nevidomé přijali v Břeclavi velmi přízni-
vě, ostatně TyfloCentrum Brno má v tomto měs-
tě svoji pobočku. Celá akce se vydařila, počasí 
bylo pěkné, pršet začalo až po skončení. 
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BENEFIČNÍ KONCERT
Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Koncert se koná pod záštitou biskupa
brněnského CČSH Mgr. Juraje Jordána Dovaly

účinkují:

skupina Tumaini

REZERVACE VSTUPENEK:

e-mailem:
propagace@tyflocentrumbrno.cz 
a zasláním platby na transparentní účet sbírky: 
703 703 703 6/2010, VS: 10122017

v neděli 10. prosince 2017
v 18 hodin

Kostel Husův sbor
Svatopluka Čecha 35a
Brno - Královo Pole

vstupné:
90 Kč

Náboženská obec
Československé církve husitské v Brně -
Králově Poli

zvou Vás



Zapojte se do dobrovolnického programu - 
Podaná ruka na cestě tmou

Dobrovolnictví nejen pro firmy v blízkém okolí.

ZAJÍMÁ VÁS, JAK ŽIJÍ LIDÉ
S POSTIŽENÍM ZRAKU ?

• Nadchneme vás pro dobrou věc a zajistíme, že pomůžete tam,  
kde je to třeba.

• Připravíme nezapomenutelný zážitek s přidanou hodnotou.
• Díky nám využijete své odborné znalosti ve stabilní neziskové 

společnosti s dlouholetou tradicí.
• Získáte nové přátele a dobrý pocit ze smysluplné činnosti.
• Budete bohatší o nové zkušenosti a zážitky ze světa nevidomých.

JAK NÁM MŮŽETE POMOCI ? 
MANUÁLNĚ: umývání oken v našich prostorech, pomoc při 
prodejních akcích 
PRÁCE S KLIENTY: doprovod klientům v rámci aktivit jako výlety, 
soutěže, tradiční plavba parníkem atd.
ORGANIZAČNĚ: pomoc při přípravě akcí a programů pro veřejnost 
(koncerty, exkurze pro školy, dny otevřených dveří, propagační 
akce apod.)
ODBORNĚ: administrativní práce v kanceláři, IT podpora, grafik, 
správce serveru, sběr dat, vzdělávací akce, mentoring, workshopy, 
konzultace. 

Kontakt: Bc. Marta Ordeltová 
koordinátorka dobrovolníků

email: dobrovolnik@tyflocentrumbrno.cz
tel.: 774 715 090, 515 919 670

textové zpracování: Jan Trojan, grafické zpracování: Tereza Lašanová, fotografie: Lucie Košinarová (fotoplnesmichu.cz)
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Projekt Dům služeb Josefa 
Chaloupky
Dům na Chaloupkově 7 je nyní v dezolátním 
stavu, je určen k demolici, od roku 2011 
opuštěn. Již po čtvrté se pokoušíme získat 
fianančí prostředky na stavbu nového domu. 
Měl by mít 5 podlaží (podzemí, přízemí 
a 3 patra). Projekt vyjde na téměř 50 milionů 
korun. Naše organizace potřebuje získat přes 
5 milionů korun k dofinancování.

• Opuštěný dům na Chaloupkově ulici 7 v Brně
(více na chaloupka.org/fotogalerie)

JAK MŮŽETE POMOCI
Slepota může postihnout kohokoliv z nás.

Pomozte nám postavit moderní dům sociálních služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.
Číslo účtu sbírkového konta na projekt Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky 703 703 703 6/2010

DMS DRAK 30
DMS DRAK 60
DMS DRAK 90

více informací o DMS: www.darcovskasms.cz

Projekt pomoci nevidomým:

Josefa Chaloupky , www.chaloupka.org

Nositel projektu:

www.centrumpronevidome.cz

87 777

SLEPOTA MŮŽE POSTIHNOUT
KOHOKOLIV Z NÁS


