
 

 

 

Loučení s Chaloupkou bylo plné života! 
 
Brno, 25. 4. 2018 – V tiché a nenápadné ulici v Králově Poli bylo opět po nějaké době 
pořádně živo. Dům, který sloužil přes 70 let své existence nevidomým a slabozrakým 
z celého Brna a širokého okolí, čeká zanedlouho demolice. Budovu na Chaloupkově č. 
7 odkázal básník Josef Chaloupka ve 30. letech minulého století nevidomým. Na 
slavnostní rozloučení se „starou Chaloupkou“ dorazila řada pamětníků, současných a 
bývalých zaměstnanců a také představitelé města Brna, v čele s prvním náměstkem 
primátora Petrem Hladíkem a starostkou městské části Královo Pole, Karin Karasovou. 
Mluvilo se o bohaté historii domu a jeho přínosu nevidomým a také o realizaci záměru 
nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky za více než 47,3 milionů korun. 
Ten má být od roku 2020 v plném provozu a opět sloužit lidem s vážným poškozením 
zraku. K úplnému zajištění stavby je ještě nutné, zajistit finanční prostředky ve výši 
téměř 4,6 milionů korun.  
 
Úvodní slovo na slavnostním zahájení patřilo ředitelce TyfloCentra Brno, paní Haně Bubeníčkové, která v roce 2005 převzala do 
vlastnictví už v té době velmi zchátralý dům s jediným cílem: rekonstrukce nebo stavby nového domu. „Je tu hodně špíny a prachu, 
ten dům je opuštěný od roku 2011,“ konstatovala. Dlouhých dvanáct let trvalo, než se podařilo získat finanční prostředky na stavbu 
nového domu. Nyní se to podařilo z integrovaného regionálního operačního programu – Brněnská metropolitní oblast ve výši téměř 
42,8 milionů korun. Celkové náklady se vyšplhají na více než 47,3 milionů korun, včetně 5 % povinné spoluúčasti a nákladů, které se 
do limitu dotace nevešly, viz. chaloupka.org/projekt. 
  
Zbývající finance musí TyfloCentrum Brno zajistit z jiných zdrojů. Jedná se o částku ve výši téměř 4,6 milionů korun. „Ještě nás čeká 
dlouhá cesta, abychom peníze dali dohromady úplně všechny,“ upozorňuje paní ředitelka a zároveň přesvědčeně dodává „…když někdo 
dostane 90 % finančních prostředků, tak to už musí být, aby se to nepovedlo.“  
 
Pozvání na „Loučení s Chaloupkou“ přijal také 1. náměstek primátora, pan Petr Hladík. TyfloCentrum Brno označil za významného 
partnera při odstraňování architektonických bariér a promluvil o investicích města: „Dojde k předláždění vodící linie vedoucí od 
hlavního k autobusovému nádraží, “ na tyto účely byly podle slov 1. náměstka, alokovány prostředky ve výši 10 mil. Kč. 
 
„TyfloCentrum je historicky a neodmyslitelně spjaté s Královým Polem,“ to byla první slova paní starostky Karin Karasové, která si 
společně s paní místostarostkou Marií Tulkovou a také vzápětí s paní místostarostkou Zuzanou Artimovou nenechala ujít poslední den 
na „Chaloupce“. 
 
V prostorách „staré Chaloupky“ byly k nahlédnutí fotografie mapující činnost organizací, které zde za poslední dvě desítky let působily. 
O dva vchody dál, v současném pronajatém působišti TyfloCentra Brno, probíhala výstava historických pomůcek a výukových 
předmětů. K zhlédnutí však byla především filmová projekce divadelní hry „Poslední melodie ze zapomenutého domu básníka Josefa 
Chaloupky“, kterou autorsky připravil a zpracoval divadelní studentský soubor Dramatická Jelita z Cyrilometodějského gymnázia 
Lerchova 63, Brno. Divadelní hra přiblížila nelehký život básníka, literáta a učitele Josefa Chaloupky. 
 
Akce se realizovala ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a za přispění divadelního souboru Dramatická jelita, 
studentů Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Brně. 
 
Partneři akce: Teplárny Brno a. s., Rodinná pekárna Kulhánek & Drápal, MTG stavby, spol. s r.o.  
 
Poděkování panu Milanu Jůzovi za fotodokumentaci akce. 
 
Na stavbu domu může každý přispět zasláním dárcovské DMS: 
DMS DRAK 30 / DMS DRAK 60 / DMS DRAK 90 na 87 777 
nebo přímo na transparentní účet sbírky: 703 703 703 6 / 2010 

 
Kontakt:  Michal Ptáček 
GSM: +420 777 977 585 

e-mail: propagace@tyflocentrumbrno.cz 
 

Více informací: www.centrumpronevidome.cz, www.hapatelier.cz , www.chaloupka.org 

http://www.technicalmuseum.cz/
http://www.hesta.cz/poslednimelodie/DramatickaJelita.html
http://www.cmgp.cz/
https://www.teplarny.cz/
http://kulhanek-drapal.cz/
http://www.mtgstavby.cz/
http://www.chaloupka.org/
https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=7037037036
mailto:propagace@tyflocentrumbrno.cz
http://www.centrumpronevidome.cz/
http://www.hapatelier.cz/
http://www.chaloupka.org/


V přehledu uvádíme výstupy z akce: 
 
Loučíme se s Chaloupkou, 19. 4. 2018, ul. Chaloupkova 3 a 7, Brno – Královo Pole 
 
kde je akce k vidění: 
 
ČT (regionální zprávy): zde  (6:47) 
 
B-TV (zpravodajství):zde  (3:35) 
 
kde se o akci dočtete: 
 
Brněnský deník: zde 
 
portál města Brna: zde 
 
MUNI media:  zde 
 
PRVNIZPRAVY.CZ zde 
 
Deník PRÁVO, 20.4. 2018 zde 
 
příspěvky jsou doplněné o zajímavou fotogalerii 
 
Královopolské listy: květen 2018 
 
kde jsme byli ke slyšení: 
 
ČRO Brno (Dobré ráno Moravo, 21. 4.),  
 
KISS Hády 
 
Slavnostní zahájení v obraze: 
 
zde 
 
Dále jsou k vidění fotografie, pořízené panem Milanem Jůzou: 
 
zde 
 
foto pracovník TyfloCentra: 
 
zde 
 
(FOTOGRAFIE JSOU VOLNĚ K POUŽITÍ) 
 
Vystavované fotografie: 
 
zde 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
http://www.b-tv.cz/videogallery/23-04-2018/
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/rozloucili-se-se-starym-domem-josefa-chaloupky-za-dva-roky-vznikne-novy-20180419.html
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/lide-se-loucili-s-chaloupkou/
http://www.munimedia.cz/prispevek/nevidomi-se-rozloucili-se-svou-starou-budovou-spojenou-s-zivotem-basnika-chaloupky-13859/
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/regiony/lide-se-v-brne-loucili-s-chaloupkou/
https://www.facebook.com/TyfloCentrum.Brno/photos/a.124252941544.108013.78033506544/10155563626961545/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=3cvRVQSJWl0&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/centrumpronevidome/albums/72157695337389294
https://www.flickr.com/photos/centrumpronevidome/albums/72157694255338301
https://www.flickr.com/photos/centrumpronevidome/albums/72157690253399740

