
 

  

  poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji 
   

  

Vážení a milí, 
 

dovolte mi vás srdečně pozvat na mimořádnou akci s názvem „Loučíme se s Chaloupkou“. 

 
Jedná se o rozloučení s domem, který přes 70 let sloužil převážně nevidomým. A to díky básníku 
Josefu Chaloupkovi, jenž jim ho před svou smrtí odkázal.  Od konce 40. let minulého století až do roku 
2011 byl dům využíván.  Nejdéle dům vlastnila Drutěva, výrobní družstvo invalidů, a to celých 36 let. 
 
V roce 1990 dům do svého vlastnictví získává Česká unie nevidomých a slabozrakých. Dům se nacházel 
v poměrně neutěšeném stavu a bylo nutné investovat do nejnutnějších oprav, aby dům sloužil svému 
účelu. Od roku 2002 se snažíme hledat možnosti, jak získat finanční prostředky nejprve na zvažovanou 
rekonstrukci, pak na stavbu nového domu. Historický dům přešel do vlastnictví naší společnosti v roce 
2005. K převodu již značně zchátralého majetku jsme přistoupili s vizí postavit na daném místě nový 
moderní dům.  V roce 2011 jsme definitivně zchátralý dům opustili a doufali, že to bude jen dočasné. 
Od roku 2011 využíváme pronajaté prostory na dvou jiných místech (Chaloupkova 3, Poděbradova 58) 
a stojíme před realizací nové stavby.  
 
Slavnostní zahájení vernisáže proběhne ve čtvrtek 19. dubna, od 13:00 hod. na ul. Chaloupkova 7 
v Brně – Králově Poli. Samotný program bude probíhat až do 18:00 paralelně v prostorách domů 
Chaloupkova č. 3 a 7. 
 
Rozloučení s Chaloupkou bude tedy znamenat konec jedné letité kapitoly a vykročení směrem k nové 
výzvě v podobě postavení nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.  
 
V tomto duchu se bude odehrávat i chystané rozloučení. Zveme vás na  
- vernisáž fotografií, mapující život v domě za posledních 25 let  
- prezentaci historických pomůcek pro nevidomé, kterou připravilo Technické muzeum,  
- prezentaci historických hmatových map a speciálních učebnic pro nevidomé. 
 
Můžete si také prohlédnout a případně zakoupit výrobky naší chráněné dílny HapAteliér, kde pracují 
výhradně nevidomí a jinak těžce zrakově postižení lidé. 
 
Ke zhlédnutí bude filmová projekce divadelní hry „Poslední melodie ze zapomenutého domu Josefa 
Chaloupky“, kterou ztvárnili představitelé divadelního souboru Dramatická jelita (studenti 
Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Brně). Divadelní hra pojednává 
o životě Josefa Chaloupky po konci 1. světové války. 
 
Prosíme o potvrzení Vaší účasti do úterý 17. 4. 2018. Děkujeme. 
 
Buďte s námi ve chvíli, kdy dojde k  poslednímu otočení klíčem. Akce je určena pamětníkům, kteří 
v domě působili, i široké veřejnosti, které není lhostejný vzhled naší lokality a osud tohoto domu. 
 
Těšíme se na vás. 
 
Se srdečným pozdravem  
 
Bc. Michal Ptáček 
marketing a propagace, 
TyfloCentrum Brno, o. p. s.  
e-mail: propagace@tyflocentrumbrno.cz, tel. 777 977 585

mailto:propagace@tyflocentrumbrno.cz


PROGRAM 
 

CHALOUPKOVA 7: POSLEDNÍ MOŽNOST NÁVŠTĚVY TĚCHTO PROSTOR, VERNISÁŽ FOTOGRAFIÍ (13:00 - 18:00, V 17:00 POSLEDNÍ VSTUP) 
 
CHALOUPKOVA 3: PROMÍTÁNÍ FILMOVÉ PROJEKCE „POSLEDNÍ MELODIE“ KAŽDOU HODINU V KLUBOVNĚ (14:00 - 18:00, V 18:00 POSLEDNÍ PROMÍTÁNÍ),  

prezentace historických pomůcek pro nevidomé - bude zajišťovat Mgr. Eliška Hluší z Technického muzea v Brně,  
prezentace historických hmatových map a speciálních učebnic pro nevidomé - představí pan František Ficián, 
prezentace výrobků chráněné dílny HapAteliér, kde pracují výhradně nevidomí a jinak těžce zrakově postižení lidé, s možností zakoupení 
… nahlédnout můžete pod pokličku současného dění TyfloCentra Brno … Jste srdečně zváni! 

 
 


