
 

Výstava kompenza čních pom ůcek pro zrakov ě postižené 
na Tmavomodrém festivalu 

již po desáté v režii brn ěnského TyfloCentra 
Brno: ve dnech 14. a 15. kv ětna se ve foyer sálu B řetislava Bakaly v Bílém dom ě (Brno, 
Žerotínovo nám. 6) uskute ční tradi ční výstava kompenza čních pom ůcek pro nevidomé 
a slabozraké. Výstavu již podesáté po řádá brn ěnské TyfloCentrum jako doprovodnou akci 
mezinárodní p řehlídky hudebních vystoupení zrakov ě postižených d ětí a mládeže Tmavomodrý 
festival, který letos zahájí již t řetí desetiletí své existence.  

„Tato výstava kompenzačních pomůcek je jedinou akcí svého druhu v České republice.“ řekla Hana Bubeníčková, 
ředitelka brněnského TyfloCentra, které si letos připomíná 10 let od založení, a dodala: „Nikde jinde se v České 
republice takto zaměřené pravidelné výstavy nepořádají. Ze zahraničí víme o výstavě pomůcek pro zrakově 
postižené v německém Frankfurtu nad Mohanem (SighCity), kam jezdí firmy, zabývající se výrobou a distribucí 
pomůcek pro lidi se zrakovým handicapem, z celého světa.“ Dále uvedla: „Výstava kompenzačních pomůcek pro 
zrakově postižené na Tmavomodrém festivalu je zaměřena na dodavatele pomůcek z České republiky, kteří spoustu  
pomůcek k nám dováží a lokalizují pro české prostředí. Vždyť většina z nich je založena na poskytování hlasové 
informace a je potřebné, aby podávala informace v českém jazyku.“  
Výstava kompenzačních pomůcek bude probíhat v pátek 14. května od 13 do 
18 hod. a v sobotu 15. května od 9 do 13 hod. V posledních letech je výstava 
doplňována prezentací řemeslných výrobků zrakově postižených, které jsou 
dílem studentů na středních odborných školách nebo pochází z dílen pro zrakově 
postižené, např.z dílny HapAteliér, kterou brněnské TyfloCentrum provozuje. 
Z výstavy tedy její návštěvníci nemusí odejít s prázdnou. Kromě výrobků, které 
vyrobili zrakově postižení, si mohou zakoupit i některé drobné pomůcky a také 
knihu nevidomého Jiřího Maršálka Hledání a snění s CD obsahujícím zvukovou 
nahrávku recitace básní v podání brněnského herce, pana Ladislava Lakomého. 
Zakoupením knihy mohou návštěvníci přispět na další literární počiny nevidomých 
autorů. Součástí výstavy bude po oba dva dny i venkovní prezentace škol výcviku 
vodicích psů pro nevidomé. 

V době konání výstavy, v sobotu 15. května od 9.30 do 12 hod. se uskuteční 
setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky. „Toto setkání je určeno všem, kteří se zajímají 
o novinky v oblasti kompenzačních pomůcek. V dnešním světě zaměřeném na informační a komunikační 
technologie se novinky obvykle týkají zpřístupnění této techniky nebo využití pro potřeby lidí se zrakovým 
handicapem.“ říká Radek Pavlíček, organizátor doprovodného programu. Představen bude např. projekt Beletrik , 
který nevidomým a slabozrakým uživatelům zpřístupňuje služby digitálních knihoven prostřednictvím mobilních 
telefonů s hlasovým výstupem. V jiné prezentaci se účastníci seznámí s možnostmi použití dotykových telefonů 
pro nevidomé. Mezi novinkami budou například i programy Dolphin Guide či WebText. Přiláká jistě i prototyp 
nové orientační pomůcky, založené na principu detekování překážek pomocí 3D kamery, kdy informace o okolním 
prostoru je nevidomému uživateli předána prostřednictvím „hmatového displeje“ přímo na tělo (projekt Ven ze 
tmy). „Ne všechny novinky, které na našem setkání umožňujeme prezentovat, se v praxi ujmou, nebo se podaří 
zahájit jejich výrobu a distribuci, ale toto setkání je jednou z mála příležitostí, kde může dojít k prvnímu většímu 
představení novinky přímo jejich potencionálním uživatelům. Proto tuto příležitost tvůrcům novinek na tomto 
setkání dáváme“, dodává Radek Pavlíček. 

Setkání zrakově postižených uživatelů výpočetní techniky je završeno finálovým kolem 3. ročníku Memoriálu 
Zdeňky Vernarské. Je pojmenován po obdivuhodné ženě, která ač nevidomá na invalidním vozíku dokázala 
několik let předávat své zkušenosti z obsluhy výpočetní techniky druhým. Soutěž probíhá již od února. Soutěžící 
plnili dané úkoly a výsledky posílali prostřednictvím elektronické pošty. Na sobotním setkání proběhne finále této 
soutěže. Výherci si odnáší ceny, věnované do soutěže převážně firmami, které vystavují na souběžné výstavě. 

Návštěvníci, kteří se na výstavu přijdou podívat v pátek, mají možnost navštívit nevšední přehlídku hudebních 
vystoupení dětí a mládeže se zrakovým handicapem s mezinárodní účastí. Svou účastí mohou návštěvníci 
podpořit celoroční úsilí dětí a jejich učitelů hudební výchovy na školách, které tyto děti navštěvují. Zde jsou 
vedeny k hudbě jako k jedné z nemnoha činností, ve které se budou moci v dospělosti uplatnit. Brňané mohou do 
Bílého domu zavítat již ve čtvrtek 13. května v 17 hod. na koncert pěveckého sboru Konzervatoře J. Deyla. 
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