TISKOVÁ ZPRÁVA K ZÁVĚRU ROKU LOUISE BRAILLA
Olomouc/Praha: Rok Louise Brailla, který si v letošním roce připomínali nevidomí celého
světa, bude v České republice zakončen na knižním veletrhu Libri v Olomouci. Ve dnech
19. – 21. listopadu 2009 si návštěvníci knižního veletrhu mohou prohlédnout i expozicí
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, seznamující návštěvníky s Braillovým
písmem. V sobotu 21. listopadu od 10:00 hodin pak zájemci z řad široké veřejnosti
mohou navštívit komponovaný doprovodný pořad, v němž vystoupí mimo jiné pěvecký
sbor nevidomých Vokál Klub SONS a kde budou oceněny úspěšné české účastnice
mezinárodní literární soutěže „Braillovo písmo a já“ Linda Ambrožová a Eva Reinwaldová.
Program moderuje ředitel Českého rozhlasu Olomouc p. Hekela.
Dne 4. ledna 2009 si nevidomí na celém světě s vděčností připomněli 200. výročí narození Louise
Brailla - tvůrce geniální šestibodové soustavy slepeckého písma. Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR připravila k tomuto významnému výročí řadu akcí konaných pod
mottem „Braillovo slepecké písmo – symbol naší gramotnosti“.
Rok Louise Brailla byl zahájen před rokem na knižním veletrhu Libri 2008 v Olomouci (20. - 22.
listopadu 2008). Toto významné výročí připomněl též časopis pro nevidomé Zora sérií článků
o Braillově životě a díle.
V březnu pořádala Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci konferenci o vzdělávání
zdravotně postižených. Jedna ze sekcí byla věnována vývoji, rozšiřování a významu Braillova
písma.
V květnu uskutečnila SONS tématický autokarový zájezd do francouzského Coupvray - Braillova
rodiště, který se těšil velkému zájmu zrakově postižených. Stovka účastníků měla možnost
navštívit muzeum Louise Brailla, položit květiny na jeho hrob a vzdát čest i jeho památce
v pařížském Panteonu.
Dne 12. května pořádala SONS ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně odborný seminář
o využívání Braillova písma v praktické rovině. Na jeho realizaci se podílely rovněž dceřiné
společnosti Tyfloservis, TyfloCentra i školy pro zrakově postižené včetně speciálně pedagogických
center.
Stěžejní akcí v rámci Braillova výročí byla celostátní soutěž ve čtení a psaní Braillova písma,
jejíž krajská kola probíhala již od března ve dvanácti městech republiky. V pěti soutěžních
disciplínách se účastnilo na 360 soutěžících (čtení Braillova písma, psaní tohoto písma na
Pichtově mechanickém psacím stroji, psaní na tabulce, kdy je nutné jednotlivé body zrcadlově
vypichovat bodátkem do tvrdého papíru, psaní na počítačové klávesnici a práce s EasyLinkem kapesním zápisníkem pro nevidomé s hlasovým a hmatovým výstupem).
Finále soutěže pak proběhlo 18. října pod záštitou ministra kultury ČR prof. Václava Riedlbaucha
v reprezentativním prostředí Ústřední městské knihovny v Praze.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskutečnilo v Brožíkově sále Staroměstské radnice.
Vítězové jednotlivých disciplín obdrželi ceny z rukou radního pro zdravotnictví Magistrátu hlavního
města Prahy PhDr. Milana Pešáka a prezidenta SONS Josefa Stiborského.
„Braillův odkaz má pro nás nevidomé trvalou hodnotu. Uvědomujeme si jeho význam pro
vzdělání i kulturní rozhled těžce zrakově postižených. Je neoddiskutovatelnou skutečností,
že plnohodnotného vzdělání nelze dosáhnout bez plné gramotnosti, kterou nám nevidomým
může zajistit pouze Braillovo bodové písmo,“ zdůraznil závěrem Josef Stiborský, prezident
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.
Více informací můžete získat u PhDr. Jiřího Reichela, šéfredaktora časopisu pro nevidomé Zora na
e-mailové adrese reichel@sons.cz, nebo na telefonu 221 462 473.

