
 

 

V listopadu loňského roku
pozvali na unikátní výstavu nevidících 
autorů „Jak vidí ruce 
tisíciletí“, která vznikla díky novému 
způsobu řemeslné práce s
Axmanově technice modelování. 

Výstavu tvořily modelované portréty 
z pálené hlíny. Nevidící autoři zhmotnili 
svoje představy o lidech, které nikdy 
zrakem ani hmatem neviděli. K
využili znalost řemesla modelování a své 
neobvyklé pozorovací schopnosti. 
Jednalo se například o „naposlouchání 
si“ portrétovaného člověka, intonaci 
hlasu, vnímání charakteristických 
projevů, dialog autora a portrétované 
osoby, možnost slyšet a vnímat reakce 
slovní i zvukové.  

Výstava představila klasické portréty, 
někdy až alegorie a karikatury. 
Návštěvníci mohli objevovat 

JAK VIDÍ RUCE?
PORTRÉTY NOVÉHO TISÍCILETÍ

 

loňského roku jsme Vás 

pozvali na unikátní výstavu nevidících 
Jak vidí ruce – portréty nového 
“, která vznikla díky novému 

způsobu řemeslné práce s hlínou, tzv. 
Axmanově technice modelování.  

Výstavu tvořily modelované portréty 
pálené hlíny. Nevidící autoři zhmotnili 

svoje představy o lidech, které nikdy 
zrakem ani hmatem neviděli. K tomu 

znalost řemesla modelování a své 
neobvyklé pozorovací schopnosti. 
Jednalo se například o „naposlouchání 
si“ portrétovaného člověka, intonaci 
hlasu, vnímání charakteristických 
projevů, dialog autora a portrétované 
osoby, možnost slyšet a vnímat reakce 

Výstava představila klasické portréty, 
někdy až alegorie a karikatury. 
Návštěvníci mohli objevovat schopnosti   

vnímání 
hodnotu portrétů či se pobavit 
humornou nadsázkou, kterou nevidící 
tvůrce použil.

Výstavu jsme pořádali spolu s 
občanským sdružením 
chce seznamovat vidící a nevidící, 
podporuje aktivity lidí se zrakovým 
handicapem a nabízí jim nové možnosti 
řešení pracovního uplatnění. 

Zakladatelem tohoto sdružení a 
autorem nového způsob
práce s hlínou je Štěpán Axman. Jeho 
Axmanova technika modelování je 
patentově chráněna z
zachování výhradně pro lidi se 
zdravotním postižením. 

Tuto techniku nám představila Tereza 
Axmanová, spoluzakladatelk
spolu s Pavlem Slámou, který řemeslné 
modelování vystudoval.

JAK VIDÍ RUCE? 
PORTRÉTY NOVÉHO TISÍCILETÍ

vnímání nevidících, posoudit výtvarnou 
hodnotu portrétů či se pobavit 
humornou nadsázkou, kterou nevidící 
tvůrce použil. 

Výstavu jsme pořádali spolu s 
občanským sdružením Slepíši
chce seznamovat vidící a nevidící, 
podporuje aktivity lidí se zrakovým 
handicapem a nabízí jim nové možnosti 
řešení pracovního uplatnění. 

Zakladatelem tohoto sdružení a 
autorem nového způsobu řemeslné 
práce s hlínou je Štěpán Axman. Jeho 
Axmanova technika modelování je 
patentově chráněna z důvodu jejího 
zachování výhradně pro lidi se 
zdravotním postižením.  

Tuto techniku nám představila Tereza 
Axmanová, spoluzakladatelk
spolu s Pavlem Slámou, který řemeslné 
modelování vystudoval.  

PORTRÉTY NOVÉHO TISÍCILETÍ

 
 

S
        používali místo slova „nevidomí“.

Nám se líbila ta slovní hříčka, kdy Slepíši díky 

svému měkkému „i“ v

provokují, takže jej asi nepřehlédnete. 

Zároveň, a to ale vyšlo najevo až později, 

používáme v

nevidomé studenty termín „hmatový had“, což

je stavební i počitatelná jednotka. I když všichni 

z biologie víme, že slepýš není had, i když tak 

vypadá. 

Mohla byste nám představit aktivitu Vašeho 
občanského sdružení Slepíši?

Ve stručnosti se to dá shrnout, že učíme lid

s handicapem výtvarné řemeslo

dokázali profesně použít

také vytvořit nebo najít pracovní uplatnění.  

Veřejnost

způsobem může handicap člověka formovat 

přístup k řemeslné či výtvarné práci.  

 

„Naši žáci jsou především ti,

 kteř
způsobem

handicap
 

Provozujeme také v

kde absolventi, 

realizují konkrétní zakázky 

domovní znamení, zahradní figury, hmatové 

hračky, … 

 

Do našich 

vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost, 

výstavy hmatového sochařství, …
 

Ve Vašem centru v
vyučujete speciální techniku modelování. 
Na jakých principech je tato technika 
postavena a komu je určena? 

Jedná se o nový způsob práce s

vychází z dispozic lidí s handicapem. Handicap 

je v 

vycházíme. 
 

Učíme dva základní směry 

technika ATM, která je určena pro nevidomé a 

druhý směr je 

se z ATM vykrystalizovala.  Je však upravena pro 

ty lidi, kteří sice vidí, ale zase jsou limitováni 

nevidících, posoudit výtvarnou 
hodnotu portrétů či se pobavit 
humornou nadsázkou, kterou nevidící 

Výstavu jsme pořádali spolu s 
Slepíši, které 

chce seznamovat vidící a nevidící, 
podporuje aktivity lidí se zrakovým 
handicapem a nabízí jim nové možnosti 
řešení pracovního uplatnění.  

Zakladatelem tohoto sdružení a 
u řemeslné 

práce s hlínou je Štěpán Axman. Jeho 
Axmanova technika modelování je 

důvodu jejího 
zachování výhradně pro lidi se 

Tuto techniku nám představila Tereza 
Axmanová, spoluzakladatelka sdružení, 
spolu s Pavlem Slámou, který řemeslné 

PORTRÉTY NOVÉHO TISÍCILETÍ 
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S lepíši. Proč jste si zvolili tento název? 

Vznikl spontánně z hovorového 

pojmenování, které mladí nevidomí 

lidé, s nimiž Štěpán Ax

občanské sdružení zakládal,

používali místo slova „nevidomí“. 

Nám se líbila ta slovní hříčka, kdy Slepíši díky 

svému měkkému „i“ v názvu také trochu 

provokují, takže jej asi nepřehlédnete. 

Zároveň, a to ale vyšlo najevo až později, 

používáme v řemeslné výuce modelování pro 

nevidomé studenty termín „hmatový had“, což

je stavební i počitatelná jednotka. I když všichni 

biologie víme, že slepýš není had, i když tak 

vypadá.  

Mohla byste nám představit aktivitu Vašeho 
občanského sdružení Slepíši? 

Ve stručnosti se to dá shrnout, že učíme lid

handicapem výtvarné řemeslo tak

dokázali profesně použít. Snažíme se 

také vytvořit nebo najít pracovní uplatnění.  

eřejnosti zase představujeme, jakým 

způsobem může handicap člověka formovat 

přístup k řemeslné či výtvarné práci.   

Naši žáci jsou především ti,

kteří touží pracovat tvůrčím 
způsobem, a to i přes svůj 

handicap.“  

Provozujeme také výtvarnou dílnu, 

absolventi, ve spolupráci s architektem, 

realizují konkrétní zakázky – jako například 

domovní znamení, zahradní figury, hmatové 

hračky, …  

Do našich aktivit patří i různé výchovně

vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost, 

výstavy hmatového sochařství, … 

Ve Vašem centru v Tasově na Vysočině 
vyučujete speciální techniku modelování. 
Na jakých principech je tato technika 
postavena a komu je určena?  

Jedná se o nový způsob práce s hlínou, který 

vychází z dispozic lidí s handicapem. Handicap 

 tomto případě základ, ze kterého 

vycházíme.  

Učíme dva základní směry – přes ruce 

technika ATM, která je určena pro nevidomé a 

druhý směr je – přes oči – což je technika, která 

ATM vykrystalizovala.  Je však upravena pro 

ty lidi, kteří sice vidí, ale zase jsou limitováni 
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lepíši. Proč jste si zvolili 

hovorového 

pojmenování, které mladí nevidomí 

nimiž Štěpán Axman 

občanské sdružení zakládal, 

Nám se líbila ta slovní hříčka, kdy Slepíši díky 

názvu také trochu 

provokují, takže jej asi nepřehlédnete.  

Zároveň, a to ale vyšlo najevo až později, 

řemeslné výuce modelování pro 

nevidomé studenty termín „hmatový had“, což 

je stavební i počitatelná jednotka. I když všichni 

biologie víme, že slepýš není had, i když tak 

Mohla byste nám představit aktivitu Vašeho 

Ve stručnosti se to dá shrnout, že učíme lidi 

tak, aby ho 

se pro ně 

také vytvořit nebo najít pracovní uplatnění.  

zase představujeme, jakým 

způsobem může handicap člověka formovat 

 

Naši žáci jsou především ti, 

í touží pracovat tvůrčím 

ýtvarnou dílnu, 

architektem, 

jako například 

domovní znamení, zahradní figury, hmatové 

aktivit patří i různé výchovně-

vzdělávací programy pro školy i pro veřejnost, 

Tasově na Vysočině 
vyučujete speciální techniku modelování. 
Na jakých principech je tato technika 

hlínou, který 

vychází z dispozic lidí s handicapem. Handicap 

tomto případě základ, ze kterého 

přes ruce – což je 

technika ATM, která je určena pro nevidomé a 

což je technika, která 

ATM vykrystalizovala.  Je však upravena pro 

ty lidi, kteří sice vidí, ale zase jsou limitováni  



 

 

jiným handicapem, který jim nedovoluje učit se 

klasickou řemeslnou práci. Jsou to například lidé 

po dětské mozkové obrně, lidé s

handicapem, lidé s mentálním handicapem. Naši 

žáci jsou především ti, kteří touží pracovat tvůrčím 

způsobem, a to i přes svůj handicap. 

 

A my hledáme cesty - jak je to co nejlépe naučit a 

techniky, které jsme v

zkoušení vycizelovali, se jeví jako novátorská cesta 

nejen v českém, ale také v

 

Jakým oborům vyučujete, jak dlouho jeji
výuka trvá a co je obsahem?

V Mezinárodním vzdělávacím

které Občanské sdružení provozuje, má každý 

student individuální výukový plán. 

 

Dle toho se také délka studia uvádí jako orientační, 

ale hlavním cílem je nikoliv zvládnout vše v

nejkratším čase, ale naučit se dost k

tím absolvent mohl živit či prezentovat.

 

Řemeslo ATM se učí 

osobním výrobním programem. Učitel

vyučujeme 4 roky a součástí studia je i vlastní 

praxe výuky. Obor výtvarník soch je tříleté a 

student do něj může nastoupit teprve po zvládnutí 

řemeslného základu. 

„... snažíme se dodávat

 inspirativní zdroje, učit řemeslo, 
hledat cesty k vyjádř

v hmatovém pojetí.
 

Jaká pracovní uplatnění pak absolventi Vašeho 
kurzu mohou naleznout v

Ti, kteří absolvovali obor řemeslo ATM

základě dobrých studijních výsledků být 

zaměstnáni přímo u nás ve Výtvarné dílně ATM, 

kde pod vedením mistra získávají možnost 

pracovat na konkrétních zakázkách

další zkušenosti.  

Pro ty, kteří se rozhodnou jít vlastní cestou

si doma malou dílnu a zkoušejí pracovat sa

realizujeme v místě jejich bydliště výstavu či 

prezentaci jejich dosavadní práce, aby měli 

odrazový můstek pro svou vlastní činnost. 

Také nabízíme možnost externí spolupráce 

kterým systém každodenního

nevyhovuje, ale na určité výzvy přijedou pracovat 

k nám do Tasova.  

Další například najdou pracovní uplatnění ve 

vzdělávacích programech jako lektoři

jiným handicapem, který jim nedovoluje učit se 

klasickou řemeslnou práci. Jsou to například lidé 

po dětské mozkové obrně, lidé s kombinovaným 

mentálním handicapem. Naši 

žáci jsou především ti, kteří touží pracovat tvůrčím 

a to i přes svůj handicap.  

jak je to co nejlépe naučit a 

techniky, které jsme v průběhu let hledání a 

se jeví jako novátorská cesta 

českém, ale také v zahraničním kontextu.   

borům vyučujete, jak dlouho jejich 
výuka trvá a co je obsahem? 

Mezinárodním vzdělávacím centru Handicap +, 

které Občanské sdružení provozuje, má každý 

iduální výukový plán.  

Dle toho se také délka studia uvádí jako orientační, 

ale hlavním cílem je nikoliv zvládnout vše v co 

nejkratším čase, ale naučit se dost k tomu, aby se 

tím absolvent mohl živit či prezentovat. 

 2 roky a je zakončeno 

osobním výrobním programem. Učitele ATM 

vyučujeme 4 roky a součástí studia je i vlastní 

praxe výuky. Obor výtvarník soch je tříleté a 

student do něj může nastoupit teprve po zvládnutí 

... snažíme se dodávat 

inspirativní zdroje, učit řemeslo, 
vyjádření fantazie 

hmatovém pojetí.“ 

Jaká pracovní uplatnění pak absolventi Vašeho 
kurzu mohou naleznout v běžném životě?  

Ti, kteří absolvovali obor řemeslo ATM, mohou na 

základě dobrých studijních výsledků být 

zaměstnáni přímo u nás ve Výtvarné dílně ATM, 

kde pod vedením mistra získávají možnost 

pracovat na konkrétních zakázkách, a sbírají tak 

Pro ty, kteří se rozhodnou jít vlastní cestou a založí 

malou dílnu a zkoušejí pracovat sami, 

místě jejich bydliště výstavu či 

prezentaci jejich dosavadní práce, aby měli 

odrazový můstek pro svou vlastní činnost.  

abízíme možnost externí spolupráce těm, 

kterým systém každodenního zaměstnání 

nevyhovuje, ale na určité výzvy přijedou pracovat 

Další například najdou pracovní uplatnění ve 

vzdělávacích programech jako lektoři modelování, 

jiní se věnují například přípravě hmatových 

hraček pro programy, které realizuje O

sdružení Slepíši pro mateřské školy. 

Absolventi oboru učitel ATM, kterých není mnoho 

z řad lidí s handicapem, jsou zaměstnáni jako 

naši učitelé v Mezinárodním centru Handicap +. 

V současné době jedna nevidomá studentka 

tohoto oboru má vizi vést k

stejně postižené děti v Jihlavě. 

Dokázala byste nám přiblížit obtížnost 
zvládnutí oborů pro nevidomé absolventy? 

Konkrétně u nevidomých studentů je pro výuku 

důležitý fakt, zda jsou nevidomí od narození či 

oslepli v průběhu života. Lidé nevidomí od 

narození již umí s hmatem pracovat, věří mu 

tam se snažíme dodávat inspirativní zdroje, učit 

řemeslo, hledat cesty k v

v hmatovém pojetí.  

 

Lidé, kteří ztratí zrak v průběhu života, se musí 

naučit svým rukám věřit, musí se naučit díky 

rukám a ostatním smyslům „vidět“. To není 

samozřejmé a nestane se to ze dne na den, 

vyžaduje to pokoru, cvik a trpělivost 

učit. U někoho to jde rychleji, u někoho pomaleji, 

to musí učitel zvážit a výuku vést tak, aby

studenta podpořil, nikoliv odrovnal.
 

 

 
 

jiní se věnují například přípravě hmatových 

hraček pro programy, které realizuje Občanské 

sdružení Slepíši pro mateřské školy.  

Absolventi oboru učitel ATM, kterých není mnoho 

handicapem, jsou zaměstnáni jako 

Mezinárodním centru Handicap +.  

současné době jedna nevidomá studentka 

tohoto oboru má vizi vést kroužek pro malé 

 

Dokázala byste nám přiblížit obtížnost 
zvládnutí oborů pro nevidomé absolventy?  

Konkrétně u nevidomých studentů je pro výuku 

důležitý fakt, zda jsou nevidomí od narození či 

průběhu života. Lidé nevidomí od 

hmatem pracovat, věří mu – 

tam se snažíme dodávat inspirativní zdroje, učit 

vyjádření fantazie 

průběhu života, se musí 

naučit svým rukám věřit, musí se naučit díky 

rukám a ostatním smyslům „vidět“. To není 

samozřejmé a nestane se to ze dne na den, 

vyžaduje to pokoru, cvik a trpělivost znovu se 

učit. U někoho to jde rychleji, u někoho pomaleji, 

to musí učitel zvážit a výuku vést tak, aby 

studenta podpořil, nikoliv odrovnal. 

 

Osobně si myslím, že individuální přístup k 

výuce je velmi důležitý, student musí svému 

učiteli věřit a učitel 

nejlépe vést, i když se to vymyká původnímu 

výukovému plánu, který je tvořen jako pomocná 

osa, nikoliv jako 

často vysvětluji, že nejsme klasická škola 

s plnými lavicemi,

3 nové žáky na denní studium.

 

„... s
můžeme dělat věci, které svým 
spojením řemeslné dovednosti a 
výtvarného názoru posunují 
vnímání handicapu do úplně 

jiného světla.
 

Na výstavě 
tisíciletí
vymodelované hlavy a jejich předlohy. 
Jak dokážou nevidící lidé ztvárnit tak 
dokonale tvář člověka, kterého nikdy 
neviděli?

Hlava 

dalších

reliéf, patří do základních výukových bloků. 

 
 

Ve škole při výuce reliéfů s
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Osobně si myslím, že individuální přístup k 

výuce je velmi důležitý, student musí svému 

učiteli věřit a učitel musí vědět, jak svého žáka 

nejlépe vést, i když se to vymyká původnímu 

výukovému plánu, který je tvořen jako pomocná 

osa, nikoliv jako dogma. Z tohoto důvodu také 

často vysvětluji, že nejsme klasická škola 

plnými lavicemi, ročně přijímáme maximálně 

é žáky na denní studium. 

s nevidícími absolventy 

můžeme dělat věci, které svým 
spojením řemeslné dovednosti a 
výtvarného názoru posunují 
vnímání handicapu do úplně 

jiného světla.“  

a výstavě Jak vidí ruce – portréty nového 
tisíciletí jsme měli možnost vidět 
vymodelované hlavy a jejich předlohy. 
Jak dokážou nevidící lidé ztvárnit tak 
dokonale tvář člověka, kterého nikdy 
neviděli? 

Hlava – je jednou z disciplín, která vedle 

dalších, jako jsou základní stavba, obličej, figura, 

reliéf, patří do základních výukových bloků. 

Ve škole při výuce reliéfů s učitelem Štěpánem 
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Osobně si myslím, že individuální přístup k 

výuce je velmi důležitý, student musí svému 

musí vědět, jak svého žáka 

nejlépe vést, i když se to vymyká původnímu 

výukovému plánu, který je tvořen jako pomocná 

tohoto důvodu také 

často vysvětluji, že nejsme klasická škola 

ročně přijímáme maximálně 

nevidícími absolventy 

můžeme dělat věci, které svým 
spojením řemeslné dovednosti a 
výtvarného názoru posunují 
vnímání handicapu do úplně 

portréty nového 
jsme měli možnost vidět 

vymodelované hlavy a jejich předlohy.  
Jak dokážou nevidící lidé ztvárnit tak 
dokonale tvář člověka, kterého nikdy 

lín, která vedle 

základní stavba, obličej, figura, 

reliéf, patří do základních výukových bloků.  

 

Axmanem 



 

 

Hlava jako disciplína se vyučuje několik měsíců. 

K tomu, aby byla proporčně zvládnutá

technika ATM. Ta je postavena na hmatové 

matematice a umožňuje postiženým studentům 

vytvořit samostatně proporční základ pro stavbu 

budoucí hlavy. Což je vlastně naše know

 

Výsledná výtvarná forma je potom výsledek 

individuálního výtvarného pohledu nevidomého 

člověka. Záleží na jeho představivosti, hmatových 

zkušenostech a také na jeho „vidění“ skutečnosti. 

 

Zajímavostí je, že na výstavu 

tisíciletí jsou vybrány portréty, které vznikly bez 
hmatové zkušenosti s modelem. Jedná se spíše o 

portréty, které vznikly 

daného člověka.  

 

Podoba je odvozena z

projevů, nikoliv ze skutečné hmatatelné podoby. Je 

proto pro nás někdy až zarážející, jak se mohou 

tyto hmatové portréty přibližovat reálné podobě 

člověka. 

Toto objevování možností hmatu je pro nás 

s manželem neustálým hnacím motorem pro další 

práci. 
 
 

Kdo byli Vaši první žáci?
 

Vedoucím výuky je můj manžel Štěpán Axman, 

který je také spoluzakladatelem Občanského 

sdružení Slepíši a který tuto cestu 

modelování pro nevidomé lidi otevřel a měl odvahu 

po ní jít i profesně. Takže otázka je spíše 

jeho první žáci? Byla to Božena Přikrylová a Petr 

Pavelek – oba nevidomí mladí lidé, které 

modelování zajímalo jako prostředek k

sebevyjádření. Dnes oba mají již své rodiny a jdou 

velmi zajímavou výtvarnou cestou. 

Božena Přikrylová má například Sochu 

spravedlnosti v sídle ombudsmana v

Pavelek je svými abstraktními pracemi zastoupen 

ve Stálé sbírce hmatového sochařství v

galerii Vysočiny v Jihlavě. 

Můžete říct, kolik má Vaše škola dnes již 
absolventů? 

Pokud budeme mluvit o zrakově postižených 

lidech, což dlouhou dobu byla naše priorita, tak 

absolventů je tuším 16

studenti. Pokud bychom brali v

s kombinovaným a jiným postižením

bude kolem 60 lidí.  

Co Vás přivedlo k práci s

Při studiu architektury jsem pracovala na konkrétní 

ateliérové práci - design pro handicap, což 

konkrétně zapříčinilo mé setkání se Štěpánem 

Axmanem a jeho žáky. Chtěla jsem stát při vzniku 

tak jedinečné techniky, kterou jsme s

Hlava jako disciplína se vyučuje několik měsíců. 

proporčně zvládnutá, slouží právě 

technika ATM. Ta je postavena na hmatové 

matematice a umožňuje postiženým studentům 

vytvořit samostatně proporční základ pro stavbu 

budoucí hlavy. Což je vlastně naše know-how. 

Výsledná výtvarná forma je potom výsledek 

dividuálního výtvarného pohledu nevidomého 

člověka. Záleží na jeho představivosti, hmatových 

zkušenostech a také na jeho „vidění“ skutečnosti.  

Zajímavostí je, že na výstavu Portrétů nového 
jsou vybrány portréty, které vznikly bez 

modelem. Jedná se spíše o 

portréty, které vznikly „naposloucháním“ toho 

Podoba je odvozena z jeho charakteristických 

projevů, nikoliv ze skutečné hmatatelné podoby. Je 

ro nás někdy až zarážející, jak se mohou 

tyto hmatové portréty přibližovat reálné podobě 

Toto objevování možností hmatu je pro nás 

manželem neustálým hnacím motorem pro další 

Kdo byli Vaši první žáci? 

Vedoucím výuky je můj manžel Štěpán Axman, 

který je také spoluzakladatelem Občanského 

sdružení Slepíši a který tuto cestu – výuku 

modelování pro nevidomé lidi otevřel a měl odvahu 

po ní jít i profesně. Takže otázka je spíše – kdo byli 

to Božena Přikrylová a Petr 

oba nevidomí mladí lidé, které 

modelování zajímalo jako prostředek k vlastnímu 

sebevyjádření. Dnes oba mají již své rodiny a jdou 

velmi zajímavou výtvarnou cestou.  

Božena Přikrylová má například Sochu 

sídle ombudsmana v Brně a Petr 

Pavelek je svými abstraktními pracemi zastoupen 

ve Stálé sbírce hmatového sochařství v Oblastní 

 

Můžete říct, kolik má Vaše škola dnes již 

Pokud budeme mluvit o zrakově postižených 

ech, což dlouhou dobu byla naše priorita, tak 

absolventů je tuším 16, z toho 2 zahraniční 

studenti. Pokud bychom brali v potaz také lidi 

kombinovaným a jiným postižením, tak už to 

práci s nevidícími?  

Při studiu architektury jsem pracovala na konkrétní 

design pro handicap, což 

konkrétně zapříčinilo mé setkání se Štěpánem 

Axmanem a jeho žáky. Chtěla jsem stát při vzniku 

tak jedinečné techniky, kterou jsme s mým  

budoucím manželem pro nevidomé žáky hledali. 
 

Dnes se mi líbí, že s nevidícími absolventy 

můžeme dělat věci, které svým spojením 

řemeslné dovednosti a výtvarného názoru 

posunují vnímání handicapu do úplně jiného 

světla. 

Jaký nejsilnější moment jste během let, 
které jste této činnosti věnovala, zažila?

Asi ten, když Vám rodiče našich studentů řeknou, 

že vůbec netušili, co jejich dítě dokáže.

A z profesního hlediska, když jsme s

pracovali několik let na koncepci a otevření Stálé 

sbírky hmatového sochařství, která dnes má

místo v Jihlavě, a dává tak nevidomých 

výtvarníkům možnost vstoupit do oficiálního 

výtvarného světa. 

 

Jste zakladateli sdružení Slepíši a tvůrci 
Axmanovi techniky modelování, která je 
českým patentem.  Jaké jsou Vaše plány do 
budoucna?  

Konkrétně bychom v roce 2013 rádi vybudovali 

nový prostor na zahradě vedle školy pro 

HMATOVOU DATABANKU - 

hmatová knihovna pro naše studenty, která sice 

nyní funguje, ale ve skromných

možnostech, které máme k 

musíme řešit a hledat financování na pořízení 

auta pro realizaci výchovně vzdělávacích 

programů po školách a svoz našich studentů. 

 

Z toho širšího pohledu nastalo období, kdy 

výsledky naší práce představujeme na 

konferencích po světě a  doufám, že z

vznikne další možnost učit tuto techniku i za 

hranicemi a nebo lépe - přivést zahraniční 

nevidomé lidi k nám do malé vesničky na 

Vysočině, abychom je naučili přetváře

fantazie a sny do hlíny.                                   

Výstava byla rovněž prodejní. Na
zahradní trpaslíci, vodníci
svícny, kříže, těžítka,  
zahradní nádoby, sloni pro štěstí

Naši zaměstnanci zakoup
souhrnné výši 14 800 Kč. Děkujeme a věříme, 
že předměty budou pěknou ozdobou bytu či 

zahrady.                                                        

 
 

evidomé žáky hledali.  

nevidícími absolventy 

můžeme dělat věci, které svým spojením 

řemeslné dovednosti a výtvarného názoru 

posunují vnímání handicapu do úplně jiného 

Jaký nejsilnější moment jste během let, 
nnosti věnovala, zažila? 

Asi ten, když Vám rodiče našich studentů řeknou, 

že vůbec netušili, co jejich dítě dokáže. 

profesního hlediska, když jsme s manželem  

pracovali několik let na koncepci a otevření Stálé 

sbírky hmatového sochařství, která dnes má své 

a dává tak nevidomých 

výtvarníkům možnost vstoupit do oficiálního 

Jste zakladateli sdružení Slepíši a tvůrci 
Axmanovi techniky modelování, která je 
českým patentem.  Jaké jsou Vaše plány do 

roce 2013 rádi vybudovali 

nový prostor na zahradě vedle školy pro 

 což je výuková 

pro naše studenty, která sice 

nyní funguje, ale ve skromných prostorových 

 dispozici, a také 

hledat financování na pořízení 

auta pro realizaci výchovně vzdělávacích 

programů po školách a svoz našich studentů.  

toho širšího pohledu nastalo období, kdy 

výsledky naší práce představujeme na 

konferencích po světě a  doufám, že z toho 

ožnost učit tuto techniku i za 

přivést zahraniční 

nám do malé vesničky na 

Vysočině, abychom je naučili přetvářet jejich 

                                 ■ 

 

Výstava byla rovněž prodejní. Nabízeli se 
, portréty hlav, 

 domácí andělé, 
sloni pro štěstí...  

Naši zaměstnanci zakoupili předměty v 
800 Kč. Děkujeme a věříme, 

že předměty budou pěknou ozdobou bytu či 

                                                               ■ 

Pavel Sláma 
začal studovat obor řemeslník v
Letos nastoupil do nově otevřeného
oboru výtvarník. Původem je z
Poruby. 
ho rozhodla následovat
práci, žije na Vysočině. 
pracuje na ½ úvazek na zakázkách školy.

 

 

Pavle, kdy jste se začal hmatovému 
modelování věnovat a co Vás k
přivedlo?

Už jako dítě jsem 

už od základní školy. Chtěl jsem se v

s hlínou zdokonalit. Ve škole jsem 

2007. 

Absolvoval jste obor řemeslník ATM. 
Co pro Vás při výuce bylo nejtěžší a z
jste pak měl největší radost?

Nejtěžší bylo vytvářet 

výraz, to bylo pro mne těžké zvlášť u ženských 

obličejů. Mám rád zvuky, hudbu, ptáky, proto 

mě těší dělat sochy na toto téma.

Na které Vaše dílo jste nejvíce hrdý a proč?

Jmenuje se „Pavlův most“ 

jsou na něm sochy svatých a kříž, pod ním vede 

silnice a koleje. Bylo to náročné, ale povedlo se.

Jak si vybíráte témata, která modelujete?

V dílně hodně tvoříme na zakázku, důležité pro 

mě je také doporučení učitele. Jsem rád, když 

téma souvisí s
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Pavel Sláma  
začal studovat obor řemeslník v roce 2006. 
Letos nastoupil do nově otevřeného tříletého
oboru výtvarník. Původem je z Ostravy
Poruby. Nyní však se svou rodinou, která se 
ho rozhodla následovat a podpořit v

, žije na Vysočině. V současné době 
pracuje na ½ úvazek na zakázkách školy.

Pavle, kdy jste se začal hmatovému 
modelování věnovat a co Vás k
přivedlo? 

Už jako dítě jsem modeloval. Axmanovy znám 

už od základní školy. Chtěl jsem se v

ou zdokonalit. Ve škole jsem od roku 

Absolvoval jste obor řemeslník ATM.  
Co pro Vás při výuce bylo nejtěžší a z
jste pak měl největší radost? 

Nejtěžší bylo vytvářet obličeje a dát jim správný 

výraz, to bylo pro mne těžké zvlášť u ženských 

obličejů. Mám rád zvuky, hudbu, ptáky, proto 

mě těší dělat sochy na toto téma. 

Na které Vaše dílo jste nejvíce hrdý a proč?

Jmenuje se „Pavlův most“ – je starý, dlážděný

jsou na něm sochy svatých a kříž, pod ním vede 

silnice a koleje. Bylo to náročné, ale povedlo se.

bíráte témata, která modelujete?

dílně hodně tvoříme na zakázku, důležité pro 

mě je také doporučení učitele. Jsem rád, když 

téma souvisí s mojí láskou ke zvukům a hudbě

Pavel Sláma při práci
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roce 2006. 
tříletého 
Ostravy-

Nyní však se svou rodinou, která se 
a podpořit v jeho 

současné době 
pracuje na ½ úvazek na zakázkách školy. 

 

Pavle, kdy jste se začal hmatovému 
 němu 

modeloval. Axmanovy znám 

už od základní školy. Chtěl jsem se v práci 

od roku 

 
Co pro Vás při výuce bylo nejtěžší a z čeho 

obličeje a dát jim správný 

výraz, to bylo pro mne těžké zvlášť u ženských 

obličejů. Mám rád zvuky, hudbu, ptáky, proto 

Na které Vaše dílo jste nejvíce hrdý a proč? 

je starý, dlážděný, 

jsou na něm sochy svatých a kříž, pod ním vede 

silnice a koleje. Bylo to náročné, ale povedlo se. 

bíráte témata, která modelujete? 

dílně hodně tvoříme na zakázku, důležité pro 

mě je také doporučení učitele. Jsem rád, když 

skou ke zvukům a hudbě. 

Pavel Sláma při práci 



 

 

Jak dlouho pak příprava a samotné modelování 
trvá? 

Záleží na náročnosti toho, co modeluji. Taková hlava 

trvá asi tak 14 dnů a to nepočítám ča

přemýšlím, jak ji vytvořím

 

Čemu se věnujete, když nemodeluj

Mám rád zvony a zpěv ptáků, rád si je nahrávám. Už 

mám docela slušnou sbírku. Také zpívám ve sboru, 

hraji na varhany, na kytaru, učím hrát druhé a ladím 

klavíry. 

Jaké jsou Vaše životní radosti?

Moje rodina, přátelé, zájmy a 

Kdybyste měl možnost pozvat naše kolegy do 
Tasova, jak byste jim obec představil?

Není to tu jako ve městě. Vesnice je malá, autobus 

sem jezdí jen několikrát denně. Tasov je spíš znám

díky Jakubu Demlovi, který se tu narodil a má tu 

památník.  

Na druhé straně je tu klid a ticho, ráno slyším 

kokrhat kohouty a až do dílny jsou slyšet zvony. 

A pozval bych vás do naší školy. Každému se u nás 

líbí.                                                                 

 

Výstavu Slepíšů navštívili také studenti ze školy 
Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v
zaměstnanci sdružení na podporu nejen 
nevidomých - OKAMŽIK. Těm zároveň děkujeme 
za poskytnuté publikace. 

rava a samotné modelování 

Záleží na náročnosti toho, co modeluji. Taková hlava 

trvá asi tak 14 dnů a to nepočítám čas, kdy 

m. 

věnujete, když nemodelujete? 

Mám rád zvony a zpěv ptáků, rád si je nahrávám. Už 

mám docela slušnou sbírku. Také zpívám ve sboru, 

hraji na varhany, na kytaru, učím hrát druhé a ladím 

životní radosti? 

Moje rodina, přátelé, zájmy a koníčky. 

Kdybyste měl možnost pozvat naše kolegy do 
Tasova, jak byste jim obec představil? 

Není to tu jako ve městě. Vesnice je malá, autobus 

sem jezdí jen několikrát denně. Tasov je spíš známý 

díky Jakubu Demlovi, který se tu narodil a má tu 

druhé straně je tu klid a ticho, ráno slyším 

kokrhat kohouty a až do dílny jsou slyšet zvony.  

A pozval bych vás do naší školy. Každému se u nás 

                                                                                ■ 

navštívili také studenti ze školy 
Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze a 
zaměstnanci sdružení na podporu nejen 

OKAMŽIK. Těm zároveň děkujeme 
za poskytnuté publikace.  

     Ivana Hlochová 
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