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V Praze, dne 13. února 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA
Do třetice všeho dobrého: ČSOB a Tyfloservis
v kuchyni
Plzeňská pobočka obecně prospěšné společnosti Tyfloservis předvedla 12. února
na slavnostní akci nově zrekonstruovanou cvičnou kuchyni pro nevidomé. Díky
daru ČSOB bude sloužit jako unikátní prostor, kde si osoby s vadou zraku bezpečně
osvojí praktické dovednosti nezbytné pro samostatné vaření.
ČSOB tradičně věnuje prostředky na projekty posilující samostatnost a soběstačnost osob
s různými druhy zdravotních hendikepů. „V našich grantových programech zaměřených na
regionální rozvoj a zlepšení životních podmínek pro osoby s těžkým postižením mohou uspět jen
kvalitní a smysluplné projekty, které předem důkladně zkoumáme. Cvičná kuchyně takovým
projektem bezesporu je a jsem velice rád, že ta plzeňská je po ústecké a budějovické již naší třetí
kuchyní, kterou jsme pomohli uvést do provozu,“ říká Petr Hutla vrchní ředitel a člen
představenstva ČSOB.
Projekt moderních cvičných kuchyní realizuje Tyfloservis od roku 2009. Z celkového počtu dvanácti
kuchyní po celé České republice navrhla pět z nich designérka Veronika Loušová. Výsledkem její
práce jsou praktické kuchyně vybavené nejen moderními spotřebiči, ale především hmatovými a
světelnými prvky, které usnadní lidem s poruchou zraku orientaci a pomohou k větší bezpečnosti
při vaření samotném.
MgA. Veronika Loušová
Absolvovala v roce 2005 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor Design výrobku.
Studium zakončila diplomovou prací Kuchyně bez bariér. Je spoluzakladatelkou občanského
sdružení CZECHDESIGN.CZ na podporu českého designu.
Tyfloservis, o.p.s.
Tyfloservis, o.p.s. je celostátní neziskovou organizací, která už více než 25 let pomáhá nevidomým
a slabozrakým lidem získat potřebné informace a praktické dovednosti, díky nimž mohou žít
samostatněji a nezávisleji na cizí pomoci ve svých domovech. Služby jsou lidem se zrakovým
postižením poskytovány prostřednictvím sítě 12 krajských ambulantních středisek. Nevidomí a
slabozrací lidé se za pomoci instruktorů Tyfloservisu mohou naučit například samostatně se
pohybovat v prostoru s bílou holí, postarat se o svou domácnost, číst a psát Braillovo bodové
Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní
bankopojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí především v Belgii a v regionu střední a východní Evropy. Skupina
ČSOB je tvořena bankou (působí pod obchodními značkami – ČSOB, Era a Poštovní spořitelna) a společnostmi, s nimiž je
banka propojena. Finanční skupina ČSOB zahrnuje strategické společnosti v ČR ovládané přímo či nepřímo ČSOB,
případně KBC, které nabízejí finanční služby, a to Hypoteční banku, ČSOB Pojišťovnu, Českomoravskou stavební
spořitelnu, ČSOB Penzijní společnost, ČSOB Leasing, ČSOB Asset Management, ČSOB Factoring a skupinu Patria. Své
služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům,
korporátní a institucionální klientele. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty,
ale nejvhodnější řešení.
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písmo nebo psát na klávesnici počítače. Zároveň se mohou seznámit s různými druhy
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které jim mohou značně usnadnit zvládání
nejrůznějších aktivit. Každoročně se na Tyfloservis obrátí více než 2 500 nevidomých a těžce
slabozrakých klientů.

Kontakt pro média:
Patrik Madle
mluvčí ČSOB
pmadle@csob.cz; tel.: 602 530 639
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