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

č.ú.:  2025306339 / 0800 u ČS, a.s., pobočka Brno, Palackého 59 
I: 262 232 10 | D: nejsme plátci DPH | R: u Krajského soudu v Brně (O 171) | návštěvní den: čtvrtek 13 - 18 hod. 

Slepota může postihnout kohokoliv z nás, pomozte nám postavit moderní dům sociálních služeb pro nevidomé 
sbírkové konto na rekonstrukci Domu služeb Josefa Chaloupky (chaloupka.org), č.ú.: 30015 - 2025306339 / 0800 
pomoci můžete i zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DRAK nebo DMS ROK DRAK na číslo 87 777. Více na darcovskasms.cz 

„Upgrade přátelství“ v Braillově písmu a na počítači  
BRNO / Rychta Krásensko 15. – 21. srpna 2011 Zcela jedinečný týdenní pobyt s výukou PC pro mladé lidi 

(15 – 25 let) s  těžkým postižením zraku pořádá letos popáté brněnské TyfloCentrum. 

„Akce je v celé České republice jediná svého druhu – je unikátní svým zaměřením i cílovou skupinou. Jde o jediný pobyt 

s výukou PC pro těžce zrakově postiženou mládež“ vysvětluje hlavní vedoucí pobytu Radek Pavlíček z brněnského 

TyfloCentra. 

Výuka PC je zaměřena na zlepšení dovedností zrakově postižených účastníků v obsluze náročných kompenzačních 

pomůcek na bázi výpočetní techniky a propojení získaných znalostí s jejich praktickým využitím. Tuto odbornou část 

zajišťují lektoři z řad zaměstnanců TyfloCentra Brno, o.p.s., kteří patří v České republice ke špičce v této oblasti. „Výuka 

probíhá převážně skupinovou formou. Během pobytu se uskuteční 

několik přednášek na různá témata (netiquetta, Word, Excel, základy 

typografie, základy tvorby HTML stránek atp.). Na každou přednášku 

navazují workshopy, kde si mohou účastníci získané teoretické 

vědomosti hned vyzkoušet v praxi“ popisuje Radek Pavlíček. 

Pobyt poskytuje účastníkům ideální možnost odbourávat zábrany a zjistit, 

co všechno jsou schopni sami zvládnout, usnadní jim navázat nová 

přátelství, posílit ta již vytvořená, nebo se 

setkat s přáteli z druhého konce 

republiky.„Letos bychom rádi ještě víc 

provázali počítače s volnočasovými aktivitami. Takže jsme si také zvolili téma pobytu, resp. 

"pobytovou" knihu, kterou bude Stopařův průvodce Galaxií od Douglase Adamse.“ usmívá se 

Radek Pavlíček, ale víc dopředu prozradit nechce. 

Rozvoj sociálních dovedností (práce v týmu, kontakt s vrstevníky), posilování samostatnosti 

a sebevědomí mladých handicapovaných lidí, to jsou cíle organizátorů této ojedinělé pobytové 

akce. Daří se jim je naplňovat? Níže jsou reakce účastníků na loňský pobyt. 

„Byl jsem tu moc rád a doufám, že příští rok zase přijedu.“ (Tom)  

„Mně se tento tábor velmi líbil, příště pojedu znova, báječná atmosféra, skvělí lidi, ještě jsem nezažila tak skvělej tábor. 

Dalo mi to hodně, konečně jsem pochopila Word.“ (Petra) 

„Mně se zdá, že to tu každý rok utíká o něco rychleji. Přijde mi, že sem přijel včera a ne že už zítra je konec. Být tady je 

velmi hezké, protože se setkám s lidma, které jsem přes rok neviděl, prostě je to tu fajn.“ (Martin) 

Pobyt podpořil Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Nadace Leontinka a další dárci z řad firem i 

jednotlivců. Děkujeme za podporu.  

 

Více informací o pobytech s výukou PC: http://centrumpronevidome.cz/pobyty-s-vyukou-pc/  

Bližší informace: Radek Pavlíček – hlavní vedoucí pobytu;  tel.: 774 715 101, e-mail: pavlicek@tyflocentrumbrno.cz 
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