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Interaktivní výstava NAŠE CESTA v Brně slibuje dětem i dospělým vzrušující koktejl  

zážitků a poučení ze života se zdravotním postižením. 

Brno – 23. dubna – Ve velký interaktivní a zážitkový svět pro malé i velké se od 

1. května do 30. června promění pavilon H výstaviště BVV v Brně. Cílem výstavy nazvané 

NAŠE CESTA, která se uskuteční v rámci projektu chodicilide.cz, je bořit bariéry, jež mezi 

většinovou společnost a lidi se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením staví 

nevědomost, neznalost a nepochopení.  

 „NAŠE CESTA není klasická výstava, kde si nesmíte na nic sáhnout. Naopak, zcela 

záměrně budeme děti i dospělé přímo zapojovat do konkrétních situací ze života člověka se 

zdravotním postižením,“ přibližuje koncept výstavy projektová manažerka Slávka Hocká. „NAŠE 

CESTA je cestou pochopení na základě osobního prožitku a racionálních informací,“ 

upřesňuje.  

 Na ploše 1 200 m2 návštěvníci budou moci na vlastní kůži zažít například manipulaci s 

ortopedickým vozíkem v prostředí nádraží a běžné ulice, orientaci na náměstí bez kontroly zrakem 

nebo pocity člověka v hotelu, který neslyší zvuky kolem sebe. Ve speciálně upraveném bytě si na 

běžných každodenních činnostech budou moci vyzkoušet různé nástroje, pomůcky a postupy, jak 

je může realizovat člověk s omezením pohybu nebo bez využití některého ze smyslů, na který 

jsme zvyklí spoléhat. Dostanou i příležitost pobavit se při speciálních sportech a hrách, jež lidem 

s různým zdravotním postižením obohacují život. Víkendoví návštěvníci se navíc mohou těšit na 

pestrý doprovodný program: sportovní, výtvarné nebo divadelní dílny a zajímavá setkání. 

To vše ve spolupráci s personálem výstavy, složeným z velké části z těch 

nejpovolanějších – lidí, kteří sami se zdravotním postižením žijí, studují a pracují. Právě od 

nich děti i dospělí získají odpovědi na svoje otázky a informace, které jim umožní porozumět životu 

se zdravotním postižením a zbavit se ostychu, nejistoty a předsudků v komunikaci. 

„Cílem výstavy je ukázat, že při troše snahy, porozumění a účelné pomoci mohou být 

i lidé se zdravotním postižením běžnou součástí našeho života. Dokonce se od nich 

můžeme ledasčemu naučit,“ doplňuje Slávka Hocká z Nadace Sirius.  

Pro širokou veřejnost bude výstava otevřena v pondělí až pátek v čase 15–17 hodin a v 

sobotu a neděli od 9 do 17 hodin. Ve všední dny v čase 9–15 hodin je výstava určena pro 

registrované školy a dětské organizace. Vstup je zdarma. Více informací na 

www.vystavanasecesta.cz.  

Výstava NAŠE CESTA navazuje na loňskou interaktivní výstavu Moje cesta, na kterou v 

Praze přišlo více než 7 300 nadšených návštěvníků, z toho 3 319 dětí ze 149 tříd. 

Projekt chodicilide.cz už od roku 2011 usiluje o změnu postoje veřejnosti k lidem se 

zdravotním postižením. Název chodicilide.cz vychází z tématu první vlny mediální kampaně – v ní 

všichni lidé na světě umí létat. Metafora upozorňuje na to, že přestože neumíme létat, prožíváme 

plnohodnotný život a naše „postižení nelétáním“, stejně jako jakákoliv jiná odlišnost, není 

důvodem k tomu, abychom byli podceňováni, odstrkováni a litováni. Více informací nalezete 

na www.chodicilide.cz a www.facebook.com/chodicilide.cz. 

Realizátorem projektu je Nadace Sirius. Cílem Nadace je pomáhat dětem, které neměly 

v životě štěstí. Nadace hledá systematická a účelná řešení problémů dětí s důrazem na jejich 

prevenci. Maximálně využívá české a mezinárodní zkušenosti a příklady dobré praxe, spolupracuje 

s předními odborníky. Za dobu svého působení od roku 2008 podpořila částkou více než 130 

miliónů Kč řadu projektů zaměřených na ohrožené rodiny a děti. Více informací na 

www.nadacesirius.cz. 
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