Benefiční koncert pro organizaci pomáhající nevidomým
a slabozrakým
Hradecký smíšený sbor JITRO pořádá benefiční koncert na podporu neziskové
organizace Tyfloservis, která letos slaví 30 let poskytování služeb nevidomým
a slabozrakým lidem. Koncert se koná 9. listopadu 2021 od 19:30 v Městské hudební
síni v Hradci Králové. Bude tomu přesně rok, co nás náhle opustil PhDr. Josef Cerha,
který projekt Tyfloservis vymyslel a od roku 1991 stál v jeho čele jako ředitel. S úctou
a láskou na něj vzpomeneme.
Sbor JITRO funguje na hradecké scéně od roku 1997, kdy začal čistě jako ženský sbor,
postupně však ve svým řadách začal vítat i muže. Od roku 1999 v něm zpívá Mgr. Kristýna
Drtílková, která je také instruktorkou rehabilitace v krajském ambulantním středisku
Tyfloservisu v Hradci Králové. „Smíšený sbor JITRO je kamarádská parta 30 zpěvaček
a zpěváků, které spojuje láska ke sborové práci pod vedením sbormistra Lukáše Mekini.
Benefiční koncert pro Tyfloservis posluchačům nabídne hudbu světově proslulých i málo
známých autorů z oblasti světské i duchovní, od středověku po současnost. Půjde o pestrý
program se skladbami různých žánrů a ladění. Publikum se setká s romantikou lyrickou
i dramatickou, s díly světové klasiky, muzikálovými melodiemi, uslyší mše nebo jejich části
a také spirituály. Koncert pro Tyfloservis se koná ku památce zakladatele Tyfloservisu,
PhDr. Josefa Cerhy, který nás v minulém roce navždy opustil,“ představuje akci Mgr. Kristýna
Drtílková.
Lístky na koncert je možné zakoupit v HKPointu za cenu 200 Kč. Výtěžek z akce půjde na
činnost neziskové organizace Tyfloservis. Hlavním záměrem činnosti Tyfloservisu je pomoci
lidem, kterým se výrazně zhoršil zrak, nebo o něj zcela přišli, zorientovat se v nové životní
situaci a získat potřebné informace a dovednosti, které jim umožní žít v co nejvyšší možné
míře samostatně ve svém domácím prostředí. Cílovou skupinu představují lidé s těžkým
zrakovým postižením ve věku 15 a více let. Službami, které Tyfloservis svým klientům
poskytuje, jsou například nácvik chůze s bílou holí a orientace v prostoru, nácvik čtení a psaní
Braillova bodového písma, poradenství v oblasti pomůcek apod. Ty nabízí zcela zdarma, a to
jak ambulantně, tak terénně, prostřednictvím 13 krajských ambulantních středisek po celé
České republice.
PhDr. Josef Cerha
Narodil se v malebné středočeské vesnici Stará Lysá. V devíti letech se u něj výrazně zhoršil
zrak, což mu značně ztížilo učení. Po dokončení základní školy v Lysé nad Labem nastoupil
na gymnázium pro nevidomé a slabozraké v Praze.
Začal objevovat nové možnosti, které se lidem s těžkým postižením zraku nabízely – např.
zvukové nahrávky studijní literatury nebo Braillovo bodové písmo. Vystudoval Filozofickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor klinická psychologie.

Následovala účast na kurzech instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu, které
se v 80. letech na dobrovolnické bázi konaly. Velmi se zajímal o základní rehabilitaci jakožto
silný psychoterapeutický nástroj pro člověka, který ztrácí zrak. Uvědomoval si, že ze závislosti
na ostatních se člověk může osvobodit, když se naučí vykonávat každodenní činnosti
samostatně. Jeho snaha vyústila do uceleného konceptu rehabilitace v roce 1991, kdy byl
státní dotací podpořen projekt Tyfloservis, který sepsal.
Velkým uměním PhDr. Josefa Cerhy bylo vést lidi. Dokázal nalézt ty správné pracovníky
a předat jim svou zkušenost a představu o práci s klientem, jejíž podstatou byl lidský přístup.
V Tyfloservisu kladl důraz na odbornost a na empatii pracovníků. Celý svůj život pomáhal a byl
solidární s dalšími zrakově postiženými. Říkával: „Snažíme se dobře poznat toho, komu jsou
služby určeny, a dobře připravit toho, kdo službu poskytuje“.
V osobním životě byl znám převážně pro vytříbený smysl pro humor, lásku k umění v jakékoli
formě a také pro svou zálibu ve sbírání citátů nebo aforismů. Typickým pro něj byl jeho zájem
o vše hezké, přírodu a kulturu. Vlastními slovy to kdysi charakterizoval jako „zájem o místa
evokující prožitek harmonie ducha, přírody a kultury, ať už v Řecku, Egyptě nebo v lese u Staré
Lysé.“
PhDr. Josef Cerha byl členem několika organizací. Za všechny jmenujme jeho členství
v Jazzové sekci při Svazu hudebníků ČSR, v Českomoravské psychologické společnosti
a v Republikové radě Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Jmenujme za všechny také několik ocenění, která získal. Byla to v roce 1997 výroční cena
ministra zdravotnictví za práci ve prospěch zdravotně postižených, v roce 2011 Certificate of
Achievement od Lions Club International a v roce 2019 Cena veřejnosti Nadace Olgy Havlové.
PhDr. Josef Cerha vedl projekt Tyfloservis téměř 30 let až do svého náhlého skonu.
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