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Klubu přátel červenobílé hole

Prosinec 2006
Motto:
Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, 
ale nalezne spoustu lidí, které může obejmout.
Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše  

Adventní poselství je především o příchodu a narození Pána Ježíše Krista. 
Na přelomu roku 2006 a 2007 vděčně ohlédněme se zpět a s novou naději vykročme do roku 

2007

Neboj se. Buď věrný a dám Ti  vítězný věnec života. ( Zj. 2.10)

Lidem dobré vůle zasílá Ing. Leo Brückner

• Praha
Výstava „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme …
Na výstavě se představuje naše organizace. V současné době má náš klub 48 členů. Z toho 75 % 
jsou hluchoslepí. Na výstavě uvidíte, co jsme  dokázali za rok a půl.  Seznámíte se s tím, jak vlastně 
hluchoslepí komunikují, co čtou, jaké potřebují učebnice, co vyrobili na festivalových pobytech. 
Na výstavě chceme ukázat, jak vlastně hluchoslepí žijí, že se normálně baví, hrají šachy, jezdí na 
dvoukole, dokonce i tančí. Chodí na pivo. Nechtějí být někde doma v koutě a plakat nad svým 
nepříznivým osudem. Nemají jinou možnost, než se svým handicapem žít. A naší snahou je aby žili 
plnohodnotným životem. Snažíme se, aby se jejich život přiblížil tomu běžnému životu, jaký žijí ostatní 
lidé. Naše výstava bude putovní a dalším místem bude Hradec Králové, Liberec, Brno, Opava, Jihlava 
a další. 
Chceme tímto způsobem propagovat hluchoslepé občany a informovat o jejich problematice v 
pozitivním smyslu veřejnost.
Na výstavě je průřez spektrem organizací, kteří hluchoslepým podávají pomocnou ruku a poskytují 
různé služby. Vyjmenuji zde ty nejhlavnější. Jsou to Knihovna a tiskárna pro nevidomé – zajišťuje 
především tisk bodových a nahrávky zvukových knih, učebnic, Tyfloservis o.p.s. -  zaměřen 
především na sociální rehabilitaci zrakově postižených, LORM poskytuje globální služby pro 
hluchoslepé,  VIA je obdobné sdružení jako my a sdružuje hluchoslepé. Okamžik poskytuje našim 
členům  dobrovolníky, Diakonie, naši lidé se zúčastňují jejich akcí a prázdninových pobytů
Záblesk sdružuje rodiče hluchoslepých dětí.
Ota Pačesová

Z tiskové konference

Dne 30.11.2006 občanské sdružení Klub přátel červenobílé hole uspořádal tiskovou konferenci v 
Praze ve Vysočanech při příležitosti  zahájení putovní výstavky ze života  tvorby svých  členů pod 
názvem „ Nevidíme, neslyšíme , ale cítíme. Z medií se této akce  zúčastnila Česká televize, zástupci 
České tiskové kanceláře a Pražský deník. Z pozvaných občanských sdružení se dostavil zástupce 
SHS Via pan Dr.Jakeš. Krátce představil SHS Via a pak velmi zasvěceně promluvil o problematice 
hluchoslepoty v praktickém životě. Za Klub přátel červenobílé hole hovořil k přítomným zástupcům 
medií předseda L.  Brückner. V této souvislosti připomněl účastníkům této akce 2. výročí založení 
klubu a co vše se zvládlo za toto relativně krátké období a to za minimální finanční prostředky. Z úst 
tajemnice KPČH jsme se dozvěděli, že se počítá s tím, že putovní výstavka bude instalována v 
několika pražských městských částech, potom bude  přemístěna do Hradce Králové, Českých 

interní občasník



Budějovic, Liberce, Brna, Opavy a dalších. V Brně to bude příležitost k prezentaci KPČH v městské 
části Brno – Královo Pole, kde máme díky vedení radnice velmi dobré zázemí. 
Ing Leopold Brückner 
Pochvala
Z titulu předsedy vyslovuji pochvalu paní Otě Pačesové a Martině Hanusové za realizaci Výstavy 
„Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…. 
Dále za dobrou organizaci tiskové konference, které se zúčastnil i štáb ze zpravodajství ČT24. Byl 
pořízen i video záznam. Součástí byla i prezentace v Dobrém ránu na ČT1 dne 30. 11. 2006. 
Možno shlédnout on-line na www.ceskatelevize.cz  
Podle názoru z řad hluchoslepých návštěvníků  je výstava dobře koncipována. Výsledek akce byl 
velmi příznivý zúčastnila se 3 média a jedno pozvané občanské sdružení. Účast na odpoledním klubu 
spojeném s prohlídkou výstavy byla 18 osob.
Ing.  Leopold Brückner - předseda

Výlet do Prahy
Ve dnech29.11.-1.12. 2006 jsme se vydaly s maminkou do Prahy. Na výlet jsem 
se těšila, protože jsem jela na výstavu od Klubu přátel červenobílé hole, 
která má název Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme. Tato výstava putuje po naší 
republice.  Spaly jsme u sestřenice Terezky. Ve středu jsme šly s malou 
Adélou do parku. Jsou tam prolézačky, houpačky a písek po celém parku. 
Moc hezké.  Ve čtvrtek jsme šly do Spektry koupit nástavec na dymopásky do 
stroje. Ve 14.00 hod jsme se sešli a hurá na výstavu. Moc se mi líbila. Po 
výstavě jsme si šli sednout do restaurace a popovídat si. Nejvíce jsem se 
věnovala panu PhDr. Janu Jakešovi, který zavzpomínal na Jižní Čechy. Také 
jsem poznala Lidušku Havlíčkovou z Palaty. Každý šel domů se svým průvodcem 
podle libosti a chuti. V pátek jsme s mamkou jely domů odpoledne. Výlet se mi moc 
líbil a mám na co vzpomínat. 
Jaroslava Dvořáková, České Budějovice

 Brno

KPČH v  Technickém muzeu

Součástí technického muzea v Brně je expozice z problematikou o nevidomých a slabozrakých. 
Oblast z historie nevidomých je instalována v druhém poschodí a držitele průkazu ZTP/ P mají vstup 
volný. Měli jsme velké štěstí, že jsme se setkali přímo s nestorem a zakladatelem této expozice 
panem Dr. Smýkalem . Stručně jsme se dozvěděli něco z historie této sbírky, která původně měla sídlo 
v Brně v Chaloupkové ulici, kde dnes má sídlo pobočka Tyfloservisu a Tyflocentrum o. p. s. 

 A nyní pár slov otázkám, které mají přímou souvislost s hluchoslepotou. Na výstavě jsme se seznámili 
s replikou dorozumívacího zařízení pro hluchoslepé a nevidomé. Původní zachovalý exponát se 
nachází v Madridu a jedná se o vynález pana Pichta. Připomněli jsme si vývoj komunikace 
hluchoslepých osob. Vzpomněli jsme v této souvislosti na učitelku – jeptišku Aquinu Sedláčkovou z 
Hradčan, pana Antonína Špičku z Brna a ze současnosti na  pana PhDr.Jakeše, který především vyvíjí 
úsilí, aby komunikace hluchoslepých byla jednotná.  Na závěr uvedu informaci, která nás mnohé 
zaujala a bude možná užitečná i pro vás.

 Pan Dr. Smýkal vydal rozsáhlý lexikon se zaměřením na celý svět s problematikou nevidomých a 
potažmo i hluchoslepých.Toto dílo je dostupné ve formě CD za cca 200,- Kč nebo je možno stáhnout z 
internetu na stránkách www.apogeum.info.cz. Uvědomili jsme si, že řada exponátů je nám velmi blízká 
a známá z nedávných let. Týká se to ukázek  z oblasti telefonistů, knihařství a učebních pomůcek. 
Akce proběhla dne 15. 11. 2006 a tvořili jsme devíti člennou skupinku z Prahy, ze Vsetína a z Brna. 
Znovu jsem si uvědomil, že platí  přísloví, “ za málo peněz se dá udělat hodně muziky“.

 Na začátku vždy stojí pouze dobrá myšlenka a pak již je na nás jestli pro to něco uděláme.

Na vánočním klubovém setkání v Brně se přítomní dohodli, že příští klubové setkání brněnského 
KPČH bude  ve středu 10. ledna 2007.  Sraz v 10 hod.na obvyklém místě. Leo Brückner



 

Liberec

Zahájila jsem  individuální lekce macramé v Jiřetíně pod Bukovou, kde s paní Jaroslavou již ve čtvrté 
lekci zkoušíme štěstí s frivolitkovým uzlem a ozdobným uzlem, který nese kouzelný název josefínský. 
Šikovná Jaruška se doma sama pokouší to, co se naučila, zdokonalit a předpokládáme tedy 
společně,  že "absolventskou práci" vyhotovíme ve třetí dekádě příštího roku. 
Jinak z Liberce přeji vše krásné, klidné prožití vánočních svátků.
 Marcela Machovičová

 Krátká zmínka na závěr roku 2006

Považujeme za nešťastné výrok předsedy Pavla Nepraše v dopise Lormákům dne 29.11.2006, že 
nebude nadále spolupracovat s pí. Otou Pačesovou a Klubem přátel červenobílé hole jehož je 
tajemnicí z důvodu ochrany zájmů klientů. Vzhledem k tomu, že členové (48)  našeho KPČH a 
členové předsednictva KPČH jsou ve většině i členové LORMU, což pan Pavel Nepraš dobře ví, 
nechápeme smysl tohoto výroku. Jedná se o umělé vyvolávání konfliktu a zbytečné prohlubování 
nepřátelských postojů, který mezi většinou řadových členů LORM ani  KPČH není. Tímto postojem 
v důsledku ubližujeme svým vlastním členům, kteří se v problému těžko orientují a je pro mnohé 
nepochopitelný. Jsme všichni členové občanských sdružení pro hluchoslepé, nejsme politickými 
stranami a mělo by nám všem jít o blaho hluchoslepých. Můžeme si vzájemně nastavit pravidla a dbát 
na jejich dodržování. Poučit se z komunikačních chyb a snažit se je konstruktivně napravit.
Spolupráci mezi organizacemi hluchoslepých považujeme za klíčovou a především prospěšnou pro 
hluchoslepé ve vztahu k veřejnosti. Nedobré osobní vztahy či averze mezi jednotlivci by měly jít 
stranou. Tím by se mohla celá situace  jednou  pro vždy zklidnit. 
Výbornou spolupráci máme s o.s. Via a Záblesk.  Za KPČH  Ing. Leo  Brückner – předseda

V měsíci prosinci slaví své narozeniny naše společná členka (KPČH, VIA ,LORM)  Marie 
Doležalová, splňme ji její přání „Udělejte s tím konečně něco!!!!“ a dejme jí dárek usmíření
a rovněž tak všem našim  společným členům pod vánoční stromeček.  

Ať nový rok 2007 je rokem přátelství, spolupráce,  lásky a pochopení.     

Přejeme ti Maruško hodně zdraví, veselou mysl a pohodu !!!!!
Ing.Leopold Brückner, Karla Jandlová, Martin Tarčinec, Ota Pačesová, Martina Hanusová, Jiří 
Czerný a další členové KPČH.

K Vánocům nám zaslala básničku  Jaruška Dvořáková z Českých Budějovic,
autorkou je nevidomá Eva Budzáková

Kousek těšení se
Už aby byly Vánoce
aby se všude
rozezněly zvony
a ať to není jenom
zvučící kov
ať jsou to
zvony
L Á S K Y



Na závěr Vánoční pohádka
Vánoční blázen – pohádka

 V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý  blázen. Jako každý blázen 
snil i on o tom, že se jednou stane moudrým. 
Miloval hvězdy. Nikdy jej neunavilo pozorovat je a při tom žasnout nad nekonečností 
nebe. A tak se stalo, že jedné noci neobjevili novou hvězdu jen králové Kašpar, 
Melichar a Baltazar, ale i tento blázen.
"Ta nová hvězda je jasnější než ostatní", myslel si. "To bude královská hvězda - 
narodil se nový vladař! Chci mu nabídnout své služby. Vždyť jestliže je to král, bude 
určitě potřebovat také nějakého blázna. Vydám se na cestu a budu jej hledat. Hvězda 
mě povede."
Dlouho přemýšlel, co by novému králi mohl přinést darem. Avšak kromě své 
bláznovské kapuce, zvonkohry a jedné květiny neměl nic, co by mu mohl darovat.
A tak se z domova vydal na cestu - bláznovskou kapuci na hlavě, zvonkohru v jedné 
a květinu ve druhé ruce.
První noc jej hvězda přivedla do chudé chaloupky. Tam nalezl dítě, které bylo 
chromé. Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.
"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji bláznovskou kapuci. Potřebuje ji 
více, než nějaký král." Dítě si bláznovskou kapuci nasadilo na hlavu a šťastně se 
rozesmálo, plné radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
Druhou noc jej hvězda zavedla do krásného paláce. Tam nalezl dítě, které bylo slepé. 
Plakalo, protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.
"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji zvonkohru. Potřebuje ji více, než 
nějaký král." Dítě zvonkohru nadšeně rozeznělo a šťastně se rozesmálo, plné 
radosti. To bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
Třetí noc jej hvězda zavedla do zámku. Tam nalezl dítě, které bylo hluché. Plakalo, 
protože si nemohlo hrát s ostatními dětmi.
"Ach", pomyslel si blázen, "dám tomu dítěti svoji květinu. Potřebuje ji více, než nějaký 
král." Dítě si květinu s úžasem prohlíželo a šťastně se rozesmálo, plné radosti. To 
bláznovi místo poděkování bohatě stačilo.
"Teď už mi nezůstalo nic, co bych mohl králi darovat. Bude asi lepší, když se vrátím", 
pomyslel si blázen. Avšak když vzhlédl k obloze, hvězda stála na jednom místě a 
smála se na něj jasněji než kdykoli předtím. A v tom uviděl cestu k nějaké stáji 
uprostřed polí. 
Před stájí potkal tři krále a zástup pastýřů. I oni hledali nového krále. Ten ležel v 
jeslích - malé, bezbranné, chudé dítě. Maria, která zrovna chtěla na slámu prostřít 
čisté plínky, se bezradně rozhlížela a hledala pomoc. Nevěděla, kam by dítě položila. 
Josef právě krmil osla a všichni ostatní měli plné ruce darů. Tři králové přinášeli zlato, 
kadilo a myrhu, pastýři pak vlnu, mléko a chléb.
Jen blázen zde stál s prázdnýma rukama. Maria, plná důvěry, položila tedy dítě do 
jeho náruče. Tak našel Krále, kterému chtěl v budoucnu sloužit. A také věděl, že svoji 
bláznovskou kapuci, zvonkohru i květinu rozdal dětem, aby měl místo pro Dítě, které 
mu nyní se svým úsměvem darovalo moudrost, po níž toužil. ( překlad z němčiny)
Klikni a zapni repráčky : www.vira.cz/knihovna/index3.php?sel_kap=216

Převzato z  www.vanoce.vira.cz

Klub přátel červenobílé hole: IČO: 26999960, adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8, tel.284691012
Praha: Ota Pačesová, mb: 775164190 , e- mail: paces.petr@volny.cz, Brno: Ing.Leopold Brückner- předseda, 
mb: 608 866 912, Ostrava: Jana Kubicová-ved.porad.centra, tel/fax- 596111539
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