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Restaurant Day 
poprvé v Třebíči

Originální akce, která vznikla 
před pěti lety ve Finsku, se popr-
vé uskuteční v Třebíči v neděli 
11.září na terase Hotelu ATOM. 

Zde si může každý neprofesio-
nál zapálený do gastronomie ote-
vřít svůj vlastní stánek s občerst-
vením. 

Prodávat lze jídla slaná i slad-
ká, s masem i bez masa, česká i 
zahraniční, teplá i studená... 

Fantazii se meze nekladou! Pro-

dejní ceny si určují sami prodejci. 
Organizátoři nyní hledají nad-

šené amatérské kuchaře a cukrá-
ře, kteří by měli chuť zapojit se 
a nabídnout návštěvníkům svou 
specialitu. 

Poplatek za prodejní mís-
to je symbolických 100 Kč a je 
nezbytné se předem registrovat 
na e-mailu restaurantdaytrebic@
gmail.com. Pro návštěvníky je 
vstup zdarma. 

Odborný seminář pro pracovníky 
zvukových knihoven, specializova-
ných na práci se zrakově postižený-
mi klienty pořádá každý rok od roku 
1998 městská knihovna v Třebíči. 

Na programu seminářů se řeší pro-
blematika zvukových knih i přístup 
k informacím přes internet pro oso-
by s vadou zraku. Vystřídaly se na 
nich desítky odborníků a fi rem, kte-
ré v průběhu let přispěly k obohace-
ní nabídky. 

„Knihovna v průběhu let instalovala 
dva počítače se speciálními programy 
pro zrakově postižené. Hlavní problém 
je v tom, že tento soft ware by kaž-
dý zrakově postižený měl mít doma,“ 
uvedla ředitelka knihovny Marie 
Dočekalová. 

Upozornila, že počítače sice zlevni-
ly, samotné programy zůstaly fi nanč-
ně nedostupné a státní podpora je 
výsadou několika desítek lidí ročně. 
Navíc musí splnit podmínku úplné 
ztráty zraku. 

Od roku 2014 se ale situace změni-
la. Brněnská fi rma TurboConsult po 

osobní zkušenosti zakladatele fi rmy 
začala vyvíjet nový soft ware. „Jedná 
se o člověka, který od mala vychovává 
vlastního nevidomého syna,“ pozna-
menala Dočekalová. Vznikl sys-
tém s názvem Friendly Vox, který 
je v provozu již přes rok a a vykazu-
je výborné reference. Navíc je zce-
la zdarma a je velice jednoduché jej 
instalovat přes internet. Nestanoví si 
žádné podmínky jako je úplná ztráta 
zraku. Mohou se ho naučit ovládat 
lidé, kterým potenciálně poškození 
zraku hrozí v době, kdy na obrazov-
ku a klávesnici relativně vidí. 

Po prezentaci na různých konfe-
rencích byl systém letos  představen 
v Třebíči. Program byl nainstalován 
na počítačích v internetové studovně 
a začal sloužit zrakově postiženým 
lidem. 

„Počítače jsou vybaveny sluchátky, 
aby byla zachována podmínka diskrét-
nosti pro uživatele tohoto speciálního 
programu, ale neruší ani ostatní náv-
štěvníky studovny,“ doplnila ředitelka 
Dočkalová.   -zt-

Počítače slouží nevidomým

Dotaci ve výši 658 tisíc korun 
z Národního programu životní pro-
středí město použije na projekty infor-
mačního a vzdělávacího charakteru 
v oblasti životního prostředí v letech 
2016 a 2017.

Jedná se zejména o aktivity Zdravého 
města, jako je Týden mobility, Do prá-
ce na kole, Den bez aut a Fórum Zdra-
vého města. Z dotace město uspořádá 
také kulaté stoly k tématům Městské 

autobusové dopravy a parkování ve 
městě.

Součástí projektu je také zpracová-
ní monitoringu s expertní spoluprací, 
jako je odborné měření hluku a moni-
toring kvality ovzduší na silnici I/23 
v průtahu městem na ulici Bráfova.

Cílem celé kampaně je nejenom 
upozorňovat širokou veřejnost na 
to, jak každodenní činnosti ovlivňují 
životní prostředí.   -zt-

Získali významnou dotaci


