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Milí přátelé,
máme po prázdninách a dovolených, rok 
2018 se nám mílovými kroky blíží do své 
závěrečné třetiny a jsme tu opět s naším 
Zpravodajem.

Letos si připomínáme sté výročí od 
založení Československa. I naši kolegové 
se připojili k oslavám, zúčastnili se festivalu 
Re:publika na brněnském výstavišti. V rámci 
prvorepublikového a folklorního víkendu zde 
představili veřejnosti svoji činnost. A bylo co 
připomínat, např. básníka Josefa Chaloupku, 
kterému bylo v době vzniku republiky 
20 let a z války se vrátil zraněný a možná 
i zlomený. A snad proto měl velké cítění 
s těmi, kteří ve válce dopadli mnohem hůře, 
přišli třeba o zrak. Po sto letech tak možná 
naplňujeme myšlenky tohoto básníka.

Buďte s námi a pomozte nám dotáhnout 
ideu Josefa Chaloupky, který si přál, 
aby nový dům na Chaloupkově 7 sloužil 
nevidomým. 

RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka

Nové Chaloupce
již nadohled!  

Byl slunečný jarní den a u „staré Chaloupky“ 
(chátrající budovy ošklivé na pohled) se zni-
čehonic po poledni začaly objevovat skupinky 
lidí. Bylo slyšet občasné zaštěkání čtyřnohých 
průvodců a slabé ťukání bílých holí, jež s při-
bývajícím časem nabíralo na intenzitě. Dveře 
domu v ulici Chaloupkova s cedulkou č. 7 byly 
otevřeny dokořán a srdečně vítaly příchozí 
návštěvníky. Příchozí si byli jistí svým krokem, 
pro kolemjdoucí možná až překvapivě. Chtělo 
by se poznamenat: „oni tam snad trefí i posle-
pu,“… 

Vlastně aby ne! Vždyť tento dům pro mno-
hé z nich byl po desítky let místem pro setká-
vání s přáteli, pro nalezení pomoci a alespoň 
nějakou zárukou životní jistoty… Je to dům, 
který díky odkazu královopolského rodáka, 
básníka a učitele Josefa Chaloupky sloužil více 
než 70 let nevidomým a slabozrakým. Za tu 
dobu domem prošly stovky lidí z Brna, jeho 
přilehlého okolí i dalších koutů republiky, aby 
se jim alespoň tady dostalo patřičné podpory. 

Roky užívání se však na domu silně pode-
psaly, a i proto došlo v roce 2011 k nucenému 
stěhování do blízkých pronajatých prostor. 
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1. Slavnostní rozloučení s Chaloupkou bylo plné života. | 2. Součástí akce byla vernisáž fotografií, mapující život
v domě za posledních 25 let. | 3. Dům díky odkazu Josefa Chaloupky sloužil přes 70 let převážně nevidomým.

autor textu: Bc. Michal Ptáček, marketing a propagace, foto: Milan Jůza
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Kdo by čekal, že to pro Chaloupku znamená 
definitivní konec, zmýlil by se. Už tehdy jsme 
plánovali vznik nového domu, který by nadále 
sloužil potřebným.

Dalších několik let uplynulo jako voda a za 
tu dobu se podařilo odvést kus dobré prá-
ce, proto i dnes devatenáctého dubna „stará 
Chaloupka“ praská ve švech. Dochází v ní totiž 
k velkému loučení. Díky získaným finančním 
prostředkům bude na témže místě následu-
jící tři roky probíhat realizace stavby nového 
Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

A dvacáté výročí založení TyfloCentra v roce 
2020 společně oslavíme v prostorách nové, 
vysněné Chaloupky.

Investiční záměr nové čtyřpodlažní stavby 
počítá s celkovou cenou projektu bezmála 
48 mil. Kč. 95 % z této částky bude kryto
z projektu Integrovaného regionálního
operačního programu tzv. iROP. Zbývajících
5 % je třeba ještě zajistit. 

Proto se na Vás všechny obracíme s pros-
bou o pomoc. Bez Vás bude získání pro-
středků ještě náročnější. Příležitostí, jak 
podpořit realizaci výstavby nového Domu 
služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky máte 
hned několik:

Zasláním dárcovské SMS ve formě:
DMS DRAK 30, DMS DRAK 60, DMS DRAK 90

pro dlouhodobou – měsíční podporu pak:
DMS TRV DRAK 30 nebo 60 nebo 90
na číslo 87 777 (1 Kč z každé transakce připadá 
poskytovateli služby)

Platbou přímo na náš transparentní účet: 
703 703 703 6/2010

Uvítáme i jakoukoli dobře mířenou radu
pro získání financí.

Chcete pomoci i jinak?

Sdílejte příspěvek mezi Vaši rodinu a přátele!
Více o projektu a možnosti přispět na:
www.chaloupka.org

Děkujeme za Vaši dosavadní podporu,
díky ní jsme nové Chaloupce již nadohled!

Za poskytnuté finanční prostředky jsme schopni:
vystavit darovací smlouvu, poskytnout náhradní 
plnění
zprostředkovat zážitkový den, vyrobit dárkové 
předměty
zajistit propagační exkluzivitu, využití prostor
k nekomerčním účelům (v prostorách nového 
domu)



• Nad každým soutěžícím drží ochrannou ruku tzv. „anděl“ (přidělený dobrovolník). 
• Akce je součástí Brněnských dnů pro zdraví a je zpřístupněna i zájemcům z řad široké veřejnosti.

TyfloBrno prověří dovednosti 
nevidomých v samotném 
srdci města Brna

 
Soutěž v prostorové orientaci a samostatném 
pohybu nevidomých se opět vrací do brněn-
ských ulic. A je to návrat jaksepatří: vybraná 
trasa lemuje vyhledávané turistické trasy přímo 
ve středu města. O co v soutěži vlastně jde a 
pro koho je určena? Základním úkolem soutě-
žících je samostatně a bezpečně dojít z bodu 
A do bodu B vytyčenou trasou. Možná si teď ří-
káte, to je vcelku jednoduché, vždyť na tom nic 
není. Ale to by potom nemohlo být Tyflo, kdyby 
se zatím neskrývalo ještě něco jiného… 

Většina zapojených účastníků je totiž ne-
vidomých. Takže poněkud jasná představa o 
průběhu soutěže dostává úplně jiný rozměr. 
Možná by na zkoušku stačilo postavit se u 
sochy Jošta na Moravském náměstí, třeba se i 
správně natočit směrem na náměstí Svobody, 
dát si klapky na oči, do ruky vzít nezbytného 
pomocníka v podobě bílé hole a vyrazit rovnou 
za nosem směrem ke kašně nacházející se prá-
vě na zmíněném náměstí. Tak co, podařilo se 
bezpečně dorazit do cíle? Bez nadsázky, raději 
to sami nezkoušejte, mohli byste snadno dojít 
k úrazu…

Na start 14. ročníku se postaví vedle těch zku-
šených v terénu zcela samostatných harcovníků 
také soutěžící, kteří chtějí rozvinout své dopo-
sud získané dovednosti.

Možnost se do soutěže přihlásit máte i Vy, ti 
kteří jste ulice města zatím poznávali v zářivých 
barvách. Žádný strach, není se čeho bát. Nad 
každým soutěžícím bude držet ochrannou ruku 
přidělený „anděl“ (dobrovolník).

Akce se uskuteční: 
22. září od 9,00 do 16,00 hod.,
ZŠ Husova (budova ul. Rašínova 3)

Přihlásit se můžete u:
fildanova@tyflocentrumbrno.cz,
tel. 774 715 095, 515 919 671

Bližší informace na:
http://www.tyflocentrumbrno.cz/tyflobrno/2018
fb: TyfloCentrum.Brno

Záštitu nad soutěží převzal Martin Landa,
starosta městské části Brno – střed

Partneři akce: MČ Brno – střed, MUNI Fakulta 
sportovních studií, univerzitní kino Scala.

autor textu: Bc. Michal Ptáček, marketing a propagace 
foto: Mgr. Tereza Veselá
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• Bylinková zahrádka u vstupu do oblíbené oázy klidu.

• Nevšední chuťový zážitek nabodený na prut a opékající 
se nad ohněm.

4.

Přírodní zahrada u smrku – 
tam, kde se už roky učíme 
novým věcem
Zahrada u smrku je nenápadným ostrůvkem 
v moři obytných domů, rodinných domků, par-
kovišť a „uspěchaných“ silnic, jimiž je naše Královo 
pole, coby součást velkého města protkáno. Před-
stavuje oázu klidu a pohody pro dvounohé, čtyřno-
hé, beznohé i okřídlené živočichy. S klienty sociální 
rehabilitace jsme zde měli možnost již dvakrát 
připravovat různé delikatesy na ohni a grilu, vše 
v rámci nácviku sebeobsluhy. Opékání špekáčků 
se stalo tak trochu bojovou hrou, kterou po více či 
méně namáhavém výkonu zakončil nevšední chu-
ťový zážitek. V dnešní době si můžete na opékání 
koupit kovové pruty s vidlicí na opékání, nebyl by 
to však správný nácvik sebeobsluhy v polní kuchy-
ni, kdybychom si je nepřipravili pěkně postaru, 
ořezat špičku a oloupat kůru. Povedlo se zcela bez 
zranění. I když několik prstů mělo dozajista namá-
le. Chcete-li opékat špekáčky u klasického ohniště, 
musíte připravit dřevo na oheň. A zrovna ve chvíli, 
kdy byla hranička pěkně vyrovnaná, klientka vylo-
sovaná k slavnostnímu zážehu připravená, fotograf 
nachystaný, se něco stalo… „Má někdo sirky?“ byla otázka položená široké-

mu okolí. Zdánlivě na ni reagovali pouze zpěvní 
ptáci svým, možná trochu škodolibým, štěbetá-
ním. Být pěvcem, a sledovat ten mumraj dole 
u ohniště, taky se usměju a pomyslím si: „ Blázni, 
buřty na prutech a oheň žádný.“  Naštěstí se ob-
jevil princ na bílém koni s plápolající loučí a naše 
opékání bylo zachráněno. Laskavý čtenář mi snad 
odpustí toto poetické přirovnání, protože kolegy-
ně s cigaretou by se v tomto článku nevyjímala 
tak dobře. 

Oheň byl zažehnut, buřty se pekly, zábava byla 
v plném proudu a čas neúprosně běžel. 

Přejedeni k prasknutí, vyuzení kouřem, opálení 
sluncem i ohněm jsme spokojeně opouštěli oázu 
klidu a pohody. Po tomto úspěšném odpoledni 
následovalo ještě další příjemný program – pro-
tentokrát s grilem a hermelíny.

Možná vás zajímá, proč chodíme právě sem, 
proč ke grilování nevyužijeme třeba veřejná ohni-
ště nebo grily. Jednoduše proto, že je tu dobře. 
Je tu dobře lidem, jejich čtyřnohým miláčkům 
i svobodným opeřencům. 

partner akce: Steinhauser, s. r. o. - děkujeme
autorka textu: Tereza Rejtharová, DiS, sociální pracovnice

foto: Bc. Michal Ptáček, marketing a propagace
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• Zdařilá instalace krmítka pro ptáčky. • Trávení volné chvíle se čtyřnohým pomocníkem.

5.

Po nákupu v HapAteliéru 
si s sebou pokaždé odnesete 
něco navíc
Znáte HapAteliér TyfloCentra Brno? Že ne? Ne-
vadí, trochu vám ho představím. Je to jedinečné 
místo, kde se dějí pozoruhodné věci. HapAteliér je 
chráněná a sociálně terapeutická dílna pro osoby 
s těžkým zrakovým postižením.

Do sociálně terapeutické dílny docházejí klienti, 
aby skrze sociálně pracovní terapii zdokonalili své 
pracovní návyky a dovednosti, naučili se zacházet 
s novými materiály, cvičili jemnou motoriku, tvořili 
výrobky. To vše pod odborným vedením a dohle-
dem našich sociálních pracovnic. Posláním této 
sociální služby je v tomto snažení klienty pravi-
delně a dlouhodobě podporovat. Vždy máme ra-
dost, když se klientům podaří najít si práci a mo-
hou jinde uplatnit dovednosti, které získali u nás.

V chráněné dílně jsou pak zaměstnáni lidé, pro 
které je mnohdy velmi těžké najít pracovní uplat-
nění na volném trhu práce. Možnost pracovat 
je přesto jejich vysněným životním cílem. To oni 
vyrábějí všechny ty krásné hrnky a misky, košíky 
a ošatky, šperkovnice a krabičky. Někteří z nich si 
své výrobky nemohou vůbec vizuálně zkontrolo-

vat, ostatní disponují pouze zbytky zraku. Pracují 
i dívají se tedy obvykle rukama.  Pro většinu 
z nás je to nepředstavitelné. Každému výrobku 
věnují mnoho času a příkladnou péči. Potřebují 
k tomu pomůcky i kontrolu bystrého oka paní 
mistrové, která je upozorní na případné nedo-
konalosti a chyby. Vše trvá déle a práce je nároč-
nější. Ale stojí to za to! Co kus, to originál, který 
jinde nenajdete.  

Všichni pracovníci mají za sebou dlouhole-
tou praxi. Ve své práci se i nadále zdokonalují 
a učí – nové výrobky, nové postupy, práce s 
novými materiály. Náš košíkář dokonce vstává 
před čtvrtou hodinou ráno, aby se včas dostal 
do práce, protože nežije v Brně. Tady jako jediný 
pracuje s vrbovým proutím, ze kterého plete 
košíky. Dělá to přes deset let a už v podstatě 
nepotřebuje vizuální kontrolu od ostatních. Do 
práce prý chodí rád i proto, že tu má možnost 
se zdokonalovat, umí zde ocenit člověka a je to 
tu po všech stránkách perfektní.  

V dílně má vše svůj řád a místo. Každá věc, 
každý pracovní nástroj či pomůcka, materiál. 
Výrobky mají své jasně dané místo, svoji poličku, 
škatulku. Je to nutné, aby se tu vyznali i nevido-
mí kolegové a vždy našli to, co hledají a aby ne-
docházelo k úrazům. Pro každého tu jsou také 
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k dispozici kompenzační pomůcky, ať už se 
jedná o lupy, lampy, rozlišovače barev apod., 
aby mohli co nejvíce pracovat samostatně. 

Už si to u nás dokážete trochu představit? 
K dokreslení celkového obrázku dodám, že 
je u nás povětšinou dost živo a veselo. V práci 
se navzájem podporujeme a máme tu velmi 
dobrý kolektiv.

Na výsledky naší práce se můžete podívat 
na našem e-shopu (www.hapatelier.cz) 
nebo přímo u nás v obchůdku v Králově Poli 
na Poděbradově 58. Případně nás můžete 
potkat na prodejních akcích, posledně třeba 
ve vyškovské pobočce firmy LEAR Corp., s.r.o.

Dne 14. 6. 2018 se po vzájemné domluvě 
uskutečnil prodej výrobků dílen HapAteliér 
ve vyškovské pobočce firmy LEAR corp., s.r.o. 
Během prodeje probíhala i komentovaná 
ukázka různých pomůcek a her pro zrakově 
postižené. Zájemci z řad zaměstnanců si 
tak mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí, brýle 
simulující různé zrakové vady, namazat si 
poslepu rohlík, nalít vodu do hrníčku nebo si 
zahrát pexeso. O výrobky i zkoušku pomůcek 
byl opravdu velký zájem. 

V závěru prodeje se uskutečnila „dražba“ 
několika vybraných výrobků. Celá událost pro-
bíhala v přátelské atmosféře a v paměti mi 
z ní utkvěl jeden moment. Budu parafrázovat 
tamního zaměstnance, který se ujal vedení 
dražby: “A máme tu dražební předmět číslo 
pět. Co to je?! Aha, už vím. Dámy a pánové, 
toto je první prototyp helmy Darth Vadera!“ 
posadil si ji na hlavu „Slušivá, že? Takže, kdo 
má zájem?“ Pro úplnost doplním, že se jed-
nalo o keramický domek pro žáby.

Vedení firmy se navíc rozhodlo zachovat 
opravdu společensky odpovědně a v rámci 
této akce podpořilo HapAteliér ještě i finanč-
ním darem.

autorka textu: Bc. Markéta Kristlová
správce skladů dílen HapAteliér

foto: Ing. Lucie Košinarová
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1. Náročné měření a lepení krabičky z kartonu.

2. Pletení vrbového koše zkušenýma rukama. 

3. Pečlivá kontrola polotovaru citlivými prsty. 

4. Přesná příprava sádrové formy před odléváním 
keramických výrobků.

6.
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Malá dílna velkých zázraků...

HapAteliér
výtvarně a řemeslně zaměřená dílna

pro osoby s těžkým poškozením zraku

dílna:  Poděbradova 58, Brno - Královo Pole
e-shop:  www.hapatelier.cz
e-mail:  hapatelier@centrumpronevidome.cz

Realizujeme:  firemní prodejní akce, výrobu na zakázku
Bližší informace: Mgr. Petr Sýkora, Ph.D., vedoucí dílen
e-mail:   sykora@tyflocentrumbrno.cz
telefon:   774 715 099



TyfloCentrum Brno, o. p. s.

8.

ti kteří již pomáhají... 

shoptet
(poskytnutí bezplatné správy 
e-shopu )

Lear corporation Czech Republic, s. r. o.
(realizace firemního prodeje, finanční 
dar dílně)

dm drogerie markt, s. r. o.
(zapojení do firemního 
dobrovolnického programu 
a finanční podpora)

Světluška – Nadační fond 
Českého rozhlasu
(dlouhodobá finanční 
podpora) 

Technické muzeum v Brně
(realizace benefičního 
koncertu)

Nadcházející program 
22. září    TyfloBrno 2018

17. října   sbírkový den Bílé pastelky

8. listopadu  Den otevřených dveří

Aktuální dění v našem středisku sledujte na www.centrumpronevidome.cz
na našich fb stránkách: /TyfloCentrum.Brno/
Mgr. Romana Hladišová, PR&FR, propagace@tyflocentrumbrno.cz, tel: 774 715 105

Grafické zpracování: Tereza Grósová
Korektura: Veronika Matúšová a Ondřej Mika, dobrovolníci, studenti MUNI Fakulty sociálních studií, děkujeme.

DŮM SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ
JOSEFA CHALOUPKY

DMS DRAK 30
DMS DRAK 60
DMS DRAK 90

PROSÍME, ZAŠLETE NA ČÍSLO 87 777

transparentní účet sbírky:

703 703 703 6 / 2010

www.chaloupka.org

Vozíme jedno kolečko za druhým,
skládáme cihlu po cihle,
přesto na všechno nestačíme...

Děkujeme za Vaši podporu.

TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 7, Brno-Královo Pole

OBDOBÍ REALIZACE: 2018 - 2020




