
 

 
  registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro zrakově postižené 
 

Sídlo společnosti: Chaloupkova 7, 612 00 Brno – Král. Pole, T: 541 240 421 | M: 774 715 100 | W: centrumpronevidome.cz 

Slepotou život nekončí . . .  Nabízíme pomocnou ruku na cestě tmou.  
 

Slepota může postihnout kohokoliv z nás, pomozte nám vybudovat moderní dům sociálních služeb pro nevidomé 
Sbírkové konto na vybudování Domu služeb Josefa Chaloupky (chaloupka.org), č.ú.: 30015 - 2025306339 / 0800 
pomoci můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DRAK na číslo 87 777. Více na darcovskasms.cz. 
Cena jedné DMS je 30 Kč, na projekt přispějete 27 Kč. Můžete zaslat i ve formě DMS ROK DRAK, pak každý měsíc po dobu jednoho 
roku nám přispějete prostřednictvím jedné DMS. Děkujeme, že nám pomáháte vnášet světlo do světa tmy. 

 

Slavnostní křest knihy Jiřího Maršálka, 

tentokrát povídkové  Humorné příběhy 2 aneb Když človíček blázní 
 

V úterý 1. března 2011 v 15 h. se v Mahenově knihovně V Brně na Kobližné 4, v sále 

oddělení knihovny pro nevidomé a slabozraké, 

uskuteční slavnostní křest již čtvrté knihy těžce 

zrakově postiženého autora Jiřího Maršálka.  

Prozaickou knihu vydalo TyfloCentrum Brno, 

o.p.s. za podpory odboru kultury Magistrátu města 

Brna a díky přispění dalších dárců a firem.  

Každý výtisk je vybaven i CD se zvukovou 

podobou knihy. Autorem audio nahrávky je Borek 

Kapitančik. Slavnostního křtu se osobně zúčastní 

v úloze kmotra knihy. 

Foto z předešlého křtu knihy básní J.Maršálka a následné autogramiády 

 

Těžce zrakově postižený Jiří Maršálek chce čtenáře především pobavit a potěšit. V úvodu knihy 

píše: „Abych vás pobavil hned na začátku, jistě víte, že skoro nevidím. Píši to proto, že člověka 

potěší, jak slyší o něčím neštěstí. Opravdu nevím, proč se hněvala paní doktorka na očním, 

když jsem si přišel pro nové brýle, že přes ty staré už vůbec není vidět.“ Jeho styl je lehký, nabitý 

ironií a nadhledem, má cit pro jazyk a svou hravost uplatňuje v občasných souzvucích a 

rýmech: „První příběh je pravdivý, ten se skutečně stal. Navazuje na něj druhý, celý vymyšlený 

a působí jako sen. Musím přiznat, že občas nevím, který příběh je který a kdo vlastně jsem.“  

Společně s autorem prožíváme příběhy, jejichž reálie jsou s odzbrojující samozřejmostí 

popsanou realitou člověka, jehož vnímání světa ovlivnila vada zraku. 

 

Přijměte, prosím, pozvání na slavnostní křest, tato událost je výjimečná také v souvislosti 

s připomínáním si 10. výročí založení brněnského TyfloCentra a 90. výročím založení Knihovny 

Jiřího Mahena. Těšíme se na setkání! 

 

Kontakt: MgA.Irena Kocí, 774 715 098, 777 586 895, koci@tyflocentrumbrno.cz  

mailto:koci@tyflocentrumbrno.cz

