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Pozvánka na tiskovou konferenci s doprovodným seminářem
„Po Brně s bílou holí“
pátek 1. 10. v 10.00 v Klubu zastupitelů na Mečové ul. v Brně
U příležitosti jubilejního desátého ročníku soutěže v prostorové orientaci a samostatném
pohybu těžce zrakově postižených TyfloBrno 2010 přijměte, prosím, pozvání na tiskovou
konferenci s prezentací odstraňování architektonických bariér z pohledu lidí se zrakovým
handicapem „Po Brně s bílou holí“.
Úvodem zazní stručné shrnutí současného stavu přístupnosti
města Brna, které přednese konzultant na mapování
a odstraňování architektonických bariér ve městě, sám zrakově
postižený Josef Konečný. Nastíní, co se již povedlo a co by bylo
z hlediska zrakově hendikepovaných lidí dobré udělat pro zvýšení
bezpečnosti prostoru města. Zároveň nám přiblíží, co všechno se
může pro zrakově postiženého člověka stát překážkou, a jak ji
nevidomý vnímá.

Hosté, kteří přislíbili účast:
Ing. Robert Kotzian, Ph.D., starosta městské části Bohunice,
která zaštítila jubilejní ročník soutěže TyfloBrno 2010;
Mgr. Viktor Dudr, vedoucí Metodického centra odstraňování
bariér Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR;
Ing. Bc. Petr Karásek, vedoucí krajského střediska obecně
prospěšné společnosti Tyfloservis;
RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka pořádajícího TyfloCentra
Brno, o.p.s.
Praktickou ukázku samostatného pohybu s bílou holí po městě bez možnosti zrakové kontroly máte
možnost zakusit hned následující den, v sobotu 2. 10. 2010 v Brně – Bohunicích, kdy se u příležitosti
Mezinárodního Dne bílé hole uskuteční soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu pro
nevidomé TyfloBrno 2010. Jubilejní desátý ročník oblíbené soutěže začíná v 9.00 u ZŠ Arménská.
Akce se uskuteční pod záštitou Úřadu městské části Brno - Bohunice.
Při realizaci soutěže spolupracují: oblastní odbočky SONS Brno, Městská policie Brno a dobrovolníci
z řad studentů brněnských škol. Soutěž je zařazena do 16. ročníku akce Brněnské dny pro zdraví.
Těšíme se na setkání s Vámi!
MgA. Irena Kocí,
PR & FR, 774 715 098

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.
Pokud nám chcete pomoci, návod najdete na www.centrumpronevidome.cz/jak-pomoci, děkujeme.

