POZVÁNKA
Na Tmavomodrý festival 2016
13. – 14. Května
Milí přátelé,
Také v letošním roce proběhne v Brně hudební přehlídka zrakově postižených dětí, známá
pod názvem Tmavomodrý festival. Již 27. ročník tohoto festivalu bude též doprovázen 25.
ročníkem setkání zrakově postižených příznivců výpočetní techniky, které proběhne, jako
každý rok v prostorách sálu Břetislava Bakaly, známějším pod názvem „Bílý dům“. Na toto
setkání Vás srdečně zveme.
Společné setkání bude doprovázet výstava výpočetní techniky pro nevidomé a slabozraké,
která proběhne v pátek 13. května od 14:00 do 19:00 a také v sobotu 14. května od 9:00 do
12:00 hodin v prostorách sálu Břetislava Bakaly.
Popis trasy naleznete na stránce http://bariery.centrumpronevidome.cz/trasy/bilydum.htm
Během sobotního dopoledne od 9:30 do 12:00 Vás taktéž čekají přednášky zástupců
jednotlivých firem s informacemi o novinkách z jejich sortimentu, prezentace jednotlivých
produktů a případné zodpovězení Vašich dotazů z oblasti techniky pro zrakově postižené.
V průběhu přednášek budete moci též ochutnat čokoládové muffiny od nevidomých klientů,
které pro Vás upečou v kurzu vaření v TyfloCentru Brno.

A co vás tedy čeká konkrétně?
Zástupci brněnské firmy ACE Design vám představí:
- Digitální čtecí zařízení a Digitální zápisníky s aktuální verzí programů WinMonitor a
Asistent
- Ozvučené mobilní telefony s Android aplikacemi pro zrakově handicapované
- Ukázky využití spolupráce mobilního telefonu Android a počítače
- Ovládání počítače pomocí hlasových příkazů a gest mobilního telefonu
- Využití počítače s programem Asistent pro zjednodušení obsluhy vybraných aplikací
mobilního telefonu
Tři posledně uvedené novinky pak budou tématem i jejich přednášky (sobota 9:45 hod.).
Pracovníci pražské Spektry Vám nabídnou:
-

Stolní počítač s programy ZoomText 10.1, Supernova 15, Hal, Guide
CV C Reader – kamerovou lupu s OCR programem
ClearReader – kamerovou OCR čtečku
Kamerovou lupu MultiView a ClearNote

-

Kamerovou lupu Bierly USB s programem envid, notebook a ImageReader A4/A3
Braillský řádek Alva Comfort
Compact 4HD
Compact 5HD
Compact 7HD
Compact plus HD
Traveller HD
EasyLink 12T s telefonem iPhone

Pro zpestření si bude možné i zastřílet na simulátoru zvukové střelby.
Ve své upoutávce Vás seznámí s lehkou stolní kamerovou lupou Traveller HD a
dokumentovými kamerami k programu ImageReader. (sobota 10:00 hod.)
Též za vámi přijedou pracovníci pražské firmy Galop, kteří vám představí: ve své přednášce
novinky a aktuální verzi zvětšovacího programu MAGIC (sobota 10:15)
Seznámíme se s novými funkcemi, které svým uživatelům nabízí služba FriendlyVox. Ve své
přednášce nám je představí zástupci firmy TurboConsult (sobota 10:30)
Letos nás navštíví zástupci Slovenské firmy Stopka, kteří si pro vás připravili aplikaci na
zpřístupnění dotykových mobilních telefonů s operačním systémem Android, nevidomým a
slabozrakým uživatelům. Nazvali ji Corvus. (sobota 10:45)
Dále Vám Karel Giebish představí novinku na trhu mobilních zařízení - chytré hodinky
„Apple Watch, které nezklamou v řadě situací“ (sobota 11:00)
Také se pobavíme o přístupnosti Linuxu, který vám přiblíží kolega Martin Baláž z našeho
brněnského TyfloCentra (sobota 11:15)
Na konec nás čeká seznámení s pokročilou navigací nevidomých, vyvíjenou na FEL ČVUT
v Praze s praktickou ukázkou jejího využití (sobota 11:30)
V odpoledních hodinách pak, stejně jako v loňském roce, proběhnou v nedalekém středisku
Teiresiás Masarykovy univerzity tematicky zaměřené workshopy. Podrobnosti k nim najdete
na

http://poslepu.cz/pozvanka-na-kvetnove-workshopy-o-ict-pro-zrakove-postizene-dobrnenskeho-strediska-teiresias/

Páteční odpoledne pak obohatí ještě zástupci firmy Sagitta s nabídkou klasické i digitální
optiky.
Naši akci si už snad ani neumíme představit bez účasti, pracovnic olomouckých
Tyflopomůcek, které k nám i letos přijedou s bohatou nabídkou drobností pro každodenní
potřebu.

Ani milovníci pejsků nepřijdou zkrátka, protože i tento rok je budou před vstupem do budovy
čekat naši čtyřnozí průvodci a jejich cvičitelé.
A na stánku brněnského TyfloCentra si budete moci zakoupit i pár drobností na památku
z nabídky naší výtvarné dílny HapAteliér a také ochutnat čokoládové muffiny od klientů
z Kurzu vaření.
Pokud byste za námi do Brna rádi přijeli, ale brání vám v tom obava, že to bez doprovodu
nezvládnete, tak i tady vám můžeme nabídnout pomoc.
Jestli znáte cestu a jste schopni se sami dopravit až do Bílého domu, tak se vás na místě
aktivně ujmou naše kolegyně z TyfloCentra, které vás rády provedou výstavami, zavedou
vás do přednáškového sálu, do kavárny či za vašimi přáteli apod.

Další případné dotazy vám rádi zodpovíme Na kontaktech :
Mgr. Martin Vrána
vrana@tyflocentrumbrno.cz
+420 774 715 101
Josef Konečný
konecny@tyflocentrumbrno.cz
+420 774 715 110

Na setkání s vámi se za všechny pořadatele těší
Martin Vrána a Pepa Konečný

