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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 - 17 hod. 

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. 

 

 
Jedenáctý ro čník sout ěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu 

 T y f l o B r n o  2 0 1 2   
sobota 6. října od 9.00 v Brn ě – Židenicích, start i cíl: Jamborova 61 

„Kdo dosáhne vítězství nad jinými, je silný, avšak kdo zvítězí nad sebou samým, je všemocný." 

V sobotu 6. 10. 2012 proběhne již pojedenácté legendární soutěž 
v prostorové orientaci a samostatném pohybu nevidomých TyfloBrno . 
Soutěžící z celé České republiky a jeden ze Slovenska prověří svoje síly 
a schopnosti orientovat se v neznámém prostředí. Letošní trasa vede 
Židenicemi, starosta městské části, Ing. Roman Vašina, převzal nad akcí 
záštitu. Soutěž TyfloBrno je zařazena do 18. ročníku projektu Brněnské 
dny pro zdraví . 

„Trasa je tajná do posledních minut"  vysvětluje hlavní koordinátorka 
z brněnského TyfloCentra, které akci pořádá, Tereza Kozderová, DiS. 

Aby si soutěžící mohli udělat představu o podobě soutěžní trasy, budou mít k dispozici hmatový plánek 
trasy, na němž budou zaznamenána orientační místa. Na cestě se orientují podle důkladně sepsaného 
slovního popisu trasy, který s velkou pečlivostí připravil její autor - Josef 
Konečný, sám zrakově postižený konzultant na mapování 
a odstraňování architektonických bariér v Brně. K soutěži poznamenává: 
„nejde o rychlost, st ěžejní je bezpe čnost - jak nevidomých chodc ů, 
tak okolních lidí".  Po celé trase budou rozmístěni porotci, kteří obodují 
techniku „chůze s bílou holí“ jednotlivých soutěžících. „Hodnotit se 
bude zp ůsob p řecházení p řes silnici, ch ůze po schodech, 
nastupování a vystupování z tramvaje"  vypočítává Konečný 
a doplňuje: „také tentokrát budou sout ěžící část trasy zdolávat na 
tandemovém dvojkole" . Chůze s vodicím psem je v mnohých ohledech 
jiná, a protože základem dovednosti nevidomého je samostatná chůze bez vodicího psa, je naše soutěž 
koncipována jako soutěž bez vodicího psa. 

„Každý bude mít svého »and ěla strážného« z řad zaměstnanc ů pořadatele nebo dobrovolník ů"  
vysvětluje ředitelka brněnského TyfloCentra RNDr. Hana Bubeníčková a podtrhuje tak velký důraz 
kladený na bezpečnost soutěže, kterou zvyšují i strážníci Městské policie, kteří nám při každé soutěží 
pomáhají. Soutěž je pořádána k připomenutí Mezinárodního dne bílé hole (15.10.) a Světového dne 
zraku (14. 10.). Soutěžící z řad nevidomých, slabozrakých i zdravé populace budou mít stejné podmínky 
– těm, kdo nejsou zcela nevidomí, budou zakryty oči speciálními klapkami a soutěžní trasu budou 
všichni absolvovat »poslepu«. Při realizaci soutěže spolupracují oblastní odbočky SONS Brno, 
Tyfloservis, soutěž sponzorsky podpořili Nowaco, SNIP&CO, pekařství Balabán, Moravská vinotéka, 
domácí potřeby Žouželka, Dary přírody z Palackého třídy a dobrovolníci z řad studentů brněnských škol. 

Více informací o soutěži najedete na www.centrumpronevidome.cz/tyflobrno 

Těšíme se na setkání s Vámi!  MgA. Irena Kocí,  

PR & FR, 774 715 098, 777 586 895 


