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Červen 2005
 Z pražského klubu
Stručně pro ty kdo nepřišli.
I přes velmi vrtkavé počasí jsme se sešli jedno odpoledne a udělali krátkou
procházku v okolí Domova pro zrakově postižené „Palata“. Sešli jsme se poblíž
usedlosti Klamovka. Dřívější název byl Oslice. Prošli jsme se anglickým parkem,
který založila šlechtická hraběcí rodina Clam-Gallasů.
Další zastávkou byla zahrada u Palaty. V dolní části pozemku byl, koncem 19. st.
zásluhou známé rodiny Klarů, vybudován Zaopatřovací ústav pro staré a práce
neschopné slepce. Budova v novorenesančním slohu byla stavebně dokončena v
roce 1893 a ihned přijala 42 chovanců. Budova byla slavnostně otevřena v roce 1895
za osobní účasti císaře Františka Josefa I. Dokonce byla k jeho poctě nazvána
Francisco Josefinum, pojmenování se však nevžilo a ústav se nazýval prostě Palata.
Třetí zastávkou byla nejznámější bývalá smíchovská usedlost Hřebenka, dnes
zastavěná čtvrť rodinných domů . Původní usedlost Hřebenka v dnešní Švédské ulici
má název z 16. st., kdy byla její majitelkou Kateřina Roušová, která také vlastnila
dům U hřebene v Celetné ulici. Koncem 18. st. za majitele Maxmiliána hraběte z
Klebelsbergu byla usedlost přestavěna na letní sídlo v empírové podobě. V roce
1922 ji koupil architekt a stavitel František Kavalír a v letech 1926 - 28 ji
zrekonstruoval a komfortně moderně přestavěl. Před severní dvoupatrové průčelí s
vysokou sedlovou střechou představil architekt Horejc dvoutraktový přízemní objekt
s podloubím ve tvaru kolonády, kde bývala tržnice pro okolní obyvatele. Objekt slouží
k bydlení.
Poslední zastávkou byl Malostranský hřbitov. Představení vlašského špitálu
vybudovali v době morové epidemie r. 1680 pohřebiště na místě bývalé vinice a
zřídili u něj špitál pro nemocné morem. Mnoho nemocných i obětavých jezuitů, kteří
je ošetřovali, zde bylo pohřbeno při této i při další morové epidemii v letech 1713 -14
Kaple i hřbitov náležely k malostranskému kostelu sv. Václava (býval na
Malostranském náměstí), odtud název hřbitova Malostranský. Město se rychle
rozrůstalo a hřbitov se brzy ocitl uvnitř obydlené části, což vedlo k jeho uzavření v r.
1884.
Na závěr se všichni zúčastnění občerstvili v příjemné kavárničce U Frgála.
AKCE „Design do tmy“
Další akcí klubu byla pro jednotlivce návštěva výstavy „Design do tmy“, která se
konala v Muzeu hlavního města Prahy a v Národním technickém muzeu.
Kurátorkou této výstavy je PhDr. Lenka Žižková, která je současně i pracovnicí
Národní galerie.
Na výstavě jsme zhlédli, jak lze účelně využít design i pro zrakově postižené,
např.na kuchyňském nádobí, jídelních soupravách, společenských hrách a dokonce i
na šatech a prádle. Modely pro výstavu zhotovili studenti Umělecké průmyslové školy
z Prahy.
 Z brněnského klubu
Klub přátel červenobílé hole - pobočka Brno navštívil TMAVOMODRÝ FESTIVAL
2005 v sobotu 14. května. Uskutečnila se tak druhá brněnská akce Klubu červenobílé
hole. Prohlédli jsme si pozorně všechny vystavované kompenzační pomůcky, píše

Ing. Leo Brückner. Velmi živý zájem u naších klientů vzbudila expozice fy Elvos s.r.o.
Pan ing. Kolouch z této firmy nás podrobně informoval o akustickém orientačním
majáčku. Mirek Klemera vysvětlil, jak by mělo být toto zařízení přizpůsobené pro
potřeby hluchoslepých lidí. Po vzhlédnutí expozice jsme se seznámili s trasou tam i
zpět k našemu novému klubu a po cestě jsme si povídali jak tyto kluby organizovat a
co by tam nemělo chybět. Příště se všichni sejdou v klubu a zde se budou podílet o
své dojmy a poznatky.
 Z Olomouce
Dne 13. května proběhl celostátní seminář „I ve tmě a tichu se dá důstojně žít“.
pod odbornou garancí MUDr. Evy Maňaskové (FN Olomouc). Semináře se za náš
Klub zúčastnili Ing. Leo Brückner a Ota Pačesová.
Seminář se konal v nově postaveném moderním regionálním centru v Olomouci.
V příjemném prostředí vyslechli přítomní informace o plnění závěrů z 2. rodinné
konference, která se konala v r.2004. Zajímavou přednášku měla paní Anne de Voil
z Velké Británie o možnostech mladých hluchoslepých lidí po ukončení školní
docházky v Britanii.
Vedoucí odd. koncepce soc. služeb MPSV ČR, paní Mgr.Eva Pogodová seznámila
účastníky s připravovaným Zákonem o sociálních službách a sociálních
pracovnících, který vejde v platnost 1. ledna 2007 v návaznosti na potřeby
hluchoslepých.
Pro oživení připravili spec.pedagogové ze třídy pro hluchoslepé při Speciální ZŠ pro
neslyšící v Olomouci modelové situace ze života hluchoslepých. Všichni účastníci
byly rozděleni do dvojic, které si vylosovali úkol, který museli splnit bez zraku a
sluchu. Jeden byl průvodce, druhý měl simulovanou hluchoslepotu. Na závěr byl
všem promítnut videozáznam plnění úkolů „Jak jsme to zvládli …“. Některým
vzniklým situacím jsme se i srdečně zasmáli.
Další zajímavostí byla přednáška Mgr. Jiřího Langera ml. o taktilním znakovém
jazyku pro hluchoslepé s DVD ukázkou pobytu v Radešíně, který pořádal LORM ve
spolupráci s fakultou v Olomouci. Na závěr byl promítnut film na DVD „Ve tmě , tichu
a sám…“, který byl natočen z iniciativy občanského sdružení Záblesk. Je průřezem
několika životních příběhů hluchoslepých osob.
Tento seminář se konal díky finanční podpoře MZ ČR a Nadace Charty 77, Konta
Bariéry.
Po semináři se sešli zástupci občanských sdružení Záblesk (p.I.Rečková, PhDr. D.
Štěrbová), Via - PhDr. J. Jakeš a Klub přátel červenobílé hole (Ing.L.Brückner a O.
Pačesová). Účelem setkání bylo dohodnout se na jednotném postupu vůči veřejnosti
a státním orgánům a určit tzv.mluvčího- zástupce hluchoslepých v ČR, kterým se
stal PhDr. Jan Jakeš z o.s.VIA.
Připravujeme na červen - Praha
Na jednotlivé akce obdržíte pozvánky
Výlet do Sázavy – klášter
Výlet do Jihlavy
Rozloučení před prázdninami
Pozvánka M.Tarčince
Vážení přátelé, dne 25. června (sobota) pořádá občanské sdružení Helppes ve svém areálu
I. ročník soutěže o putovní pohár Českého kynologického svazu.
Na této akci můžete vidět mou Elišku, která se zde učila od prosince 2003 do června 2004. Martin T.
Martine, přijdeme ti fandit !!!
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