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Středisko Teiresiás zve na výstavu Mapy krajin a slov nevidomé malířky Pavly Francové  
 
V pořadí třetí výstavou galerie Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky (středisko 
Teiresiás) je komorní expozice barevných hmatových kreseb nevidomé malířky Pavly Francové 
nazvaná Mapy krajin a slov.  
 
Pavla Francová je od patnácti let zcela nevidomá. Absolvovala bakalářské studium na Filozofické 
fakultě UK, tlumočnictví a překladatelství (angličtina), a magisterské studium na West Chester 
University of Pennsylvania (USA), poradenství a psychoterapie. Pracovala jako odborná 
asistentka Institutu základní rehabilitace zrakově postižených při UK, lektorka počítačové 
laboratoře pro zrakově postižené při MFF UK - Carolina a ve sdružení Okamžik jako odborný 
garant Poradny pro otázky samostatného života nevidomých a lektorka výcviku dobrovolníků pro 
program osobní asistence pro nevidomé. Byla iniciátorkou a spolupracovnicí projektu vytváření 
studijních podmínek pro zrakově postižené studenty na UK. Působila jako dobrovolná 
spolupracovnice Prázdninové školy Lipnice. Doplňkově vyučuje angličtinu.  
Jako členka státní reprezentace startovala na evropských a světových šampionátech v plavání, 
atletickém běhu a běhu na lyžích. Získala medaile na zimních i letních paralympijských hrách 
1992 a je držitelkou dosud platného světového rekordu v běhu na 3000 metrů kategorie 
nevidomých žen.   
Pavla Francová se ve volném čase už několik let intenzivně věnuje hmatovému barevnému 
kreslení.  
 
Výstavu Mapy krajin a slov koncepčně připravil výtvarník a publicista Jiří Hůla. 
 
Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 13. května 2008 v 18.30 v prostorách střediska Teiresiás, 
Masarykova univerzita, Šumavská 15, 602 00 Brno. 
Součástí vernisáže bude pěvecké vystoupení nevidomé zpěvačky Pavly Čichoňové. 
 
Následovat bude praktická ukázka techniky barevné hmatové kresby a diskuse s autorkou Pavlou 
Francovou. 
 
Výstava bude na Masarykově univerzitě ke shlédnutí do konce června 2008. Přístupná bude vždy 
od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 18.00 a v pátek od 9.00 do 16.00. 
 
Další informace o malířce Pavle Francové naleznete na adrese http://pavla.wu.cz/index.htm. 
Podrobnosti o středisku Teiresiás se nacházejí na adrese http://www.teiresias.muni.cz. 
 

 
Karolína Stehlíková  

607 671 356  
stehlikova@ics.muni.cz  

mailto:stehlikova@ics.muni.cz

