BŘEZEN 2015

Střípky z Jihlavy
Časopis pro slabozraké a nevidomé

„Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.“

OBSAH
IZRAEL – ZASLÍBENÁ ZEMĚ MLÉKA A MEDU ......................... 4
VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK ............................... 7
DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ V LUKÁCH ................................... 9
RADY A TIPY .................................................................. 12
KNIHY DO UŠÍ ................................................................. 15
PŘESMYČKY .................................................................. 18
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ .................................. 18
ZACHEUS ...................................................................... 21
NEBUĎTE OFF BUĎTE ON ................................................ 23
VÝTVARNÉ DOPOLEDNE .................................................. 24
NAPSALA ADÉLA BODIŠOVÁ

............................................... 25

AKCE V BŘEZNU ............................................................. 25
BLAHOPŘEJEME ............................................................. 28
SMÍCH LÉČÍ .................................................................... 28

2

Vážení a milí čtenáři,
je tu březen, a tak se po dlouhé zimě těšíme na
začínající jaro. Bude to příleţitost vyrazit ven, třeba
k nám nebo na nějakou naší společnou akci. V rámci
projektu

OP

proběhlo

LZZ

volné

pokračování

vzdělávacího kurzu v Lukách, jak se můţete dočíst
v našem časopisu.
Jak

jsme

uţ

upozorňovali,

náš

časopis

má

hypertextový obsah. Pokud v něm najedete myší na
článek, který si chcete přečíst, a dáte Ctrl + levé tlačítko
myši (MS Word) nebo jen levé tlačítko (v PDF), budete
rychle v něm, aniţ byste museli stránku po stránce
procházet celý časopis.

S časopisem
Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň děkují
zaměstnanci TyfloCentra Jihlava
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IZRAEL – ZASLÍBENÁ ZEMĚ MLÉKA A MEDU
Kdyţ se řekne Izrael, často si vybavíme Zaslíbenou
zemi oplývající mlékem a medem. O tom, ţe to tak
opravdu je, jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit
při promítání fotografií z této země. Zasvěcený komentář
nám v lednu podal zkušený cestovatel pan Zajíc.
Historie
Izrael za sebou má dlouhou a bohatou historii. Je to
země, ve které začalo uctívání Boha Jehovy, ţili tam lidé
jako Abraham, Jákob a Mojţíš, vládli tam králové jako
například David a Šalomoun a také ji kříţem kráţem
prošel Jeţíš Kristus. A protoţe se Izrael stal kolébkou
mnoha náboţenství, není divu, ţe se o něj začali zajímat
jak křesťané a ţidé, tak i muslimové. Problém nastal
ve chvíli, kdy tato náboţenství začala bojovat o to, komu
bude Izrael patřit. Izrael také lákal dobyvatelské říše, a
proto se postupně dostal pod vliv Egypta, Asýrie,
Babylóna, Médo-Persie, Řecka, Říma, Sasánovců,
Byzancie a nakonec islámských Arabů.
Hraničí s Egyptem, Sýrií, Libanonem a Jordánskem.
Úředními jazyky jsou hebrejština, arabština a angličtina.
Ale dá se tam domluvit i německy, rusky nebo někdy
dokonce i česky.
Jídlo
Mezi jídla, která se tam jí, patří například
šaverma, jakási směs masa, rajčat a cibule. Další jejich
pochoutku je falafel, který se skládá ze smaţených
kuliček z bobů nebo cizrny, a to vše polévané jogurtovou
zálivkou. Na jídelníčku se často objevuje skopové a
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macesy, coţ jsou ţidovské chleby ve tvaru oválné
placky. Mezi další suroviny patří datlový sirup, halva,
hodně zeleniny a ovoce (např. mango, banány, ananas,
granátová
jablka,
spolu
s datlemi
a
fíky).
Kromě dobrého jídla nabízí Izrael prvotřídní kosmetiku,
která patří k ještě kvalitnějším, neţ třeba francouzská.
Hlavní město Jeruzalém
Jeruzalém je uţ po dlouhá léta nazýván svatým
městem. Je zároveň i hlavním městem Izraele. Mezi
kulturní
památky,
které
rozhodně
nemůţeme
opomenout, patří skalní dóm na Chrámové hoře,
do kterého se vejde 3 000 lidí. Na jeho místě dřív stál
Šalomounův chrám, který zničili Babylóňané a později
Herodův chrám, který spálili Římané. Další památkou je
Zlatá brána se dvěma oblouky, kterou projíţděl Jeţíš
na oslu. V dnešní době je zazděná. Na východě od
chrámů se rozkládá Getsemanská zahrada. Olivovníky,
které v ní rostou, zřejmě nejsou ty, které zaţily Jeţíše,
protoţe je pokáceli Římané při obléhání Jeruzaléma.
S dobou římské nadvlády souvisí pevnost Masada. Byla
symbolem ţidovského odporu proti Římu a podlehla jako
poslední. Dnes její nedobytnost připomíná skalnatá
plošina, na které jsou její rozvaliny. Také jsme si mohli
prohlédnout památník pevnosti Antonia, která slouţila
jako kasárna římské posádce. Podle některých učenců
právě tady byl přiveden Jeţíš před Pontského Piláta, ale
nemůţeme to tvrdit s jistotou. Také jsme viděli Golgotu,
coţ znamená "místo lebky", kde byl popraven Jeţíš. A
opravdu ta skála připomíná lidskou lebku. Dole pod ní je
arabské autobusové nádraţí. Poblíţ je hrobka, ve které
byl údajně pohřben Jeţíš, a je na ní nápis: "Není zde,
neboť byl vzbuzen". Na jiném místě Jeruzaléma je
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Chrám boţího hrobu, který je taktéţ označován
za Jeţíšovu hrobku. Přesné místo hrobky ale není
známé.
Mrtvé moře
Toto moře je ve skutečnosti slané jezero. Za svoji
existenci vděčí přítoku řeky Jordán. Problém je ale
v tom, ţe koryto Jordánu stále vysychá. A to má
za následek, ţe se sniţuje hladina Mrtvého moře. Podle
některých odhadů by toto moře mohlo vyschnout do
30 nebo 50 let. Za několik let vyschlo na tolik, ţe ty
hotely, které byly postaveny v jeho těsné blízkosti, musí
dováţet své klienty k moři autobusem. Vědci vymysleli
na záchranu Mrtvého moře projekt, při kterém by se
propojilo s Rudým mořem. Toto moře nepřestává
fascinovat svými vzácnými jevy. Toto moře má tak
vysokou koncentraci soli, ţe se kaţdý můţe posadit
na hladinu a číst si noviny. Je tam tak dobré klima, ţe se
lidé ani nespálí od slunce. Mrtvé moře je zajímavé
z historického hlediska podle Bible v těchto místech
pršel z nebe oheň a síra na města Sodomu a Gomoru. A
archeologové tu opravdu objevili největší naleziště síry
na světě. Jeskyně poblíţ vydaly další zajímavé
tajemství. V roce 1947 se tam našly Kumránské svitky.
Jejich stáří se datuje aţ do 2. století př. n. l. Ačkoli patří
k těm nejstarším dochovaným, neodchylovaly se svým
textem od toho, jak známe Bibli dnes.
Betlém a Jericho
Betlém je městem, kde se narodil Jeţíš. Oproti
zaţitým představám je postavený na kopci a pole
pastýřů jsou v údolí. Můţeme v něm také najít dílny
na výrobu suvenýrů z olivového dřeva. Naproti tomu
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Jericho je nejníţe poloţeným městem na světě. Datle,
které rostou v jeho okolí, mají výbornou chuť.
Galilejské moře
Tato vodní plocha má několik názvů. Říká se jí také
Genezaretské jezero či Kineretské nebo Tiberiadské
moře. V jeho blízkosti můţeme najít repliku lodi z doby
Jeţíše. Také se v jeho okolí můţeme potěšit pohledem
na zasněţené vrcholky hory Hermon. Asi 30 kilometrů
na jih od Galilejského moře se nachází národní park
s termálními prameny Gan ha-Šloša. Tyto prameny
dosahují celý rok teploty 28°C a pyšní se průzračnou
tyrkysovou hladinou, lemovanou palmami. Toto místo je
označováno za nejkrásnější v Izraeli.
Dalo by se mluvit ještě o dalších zajímavostech
v Izraeli, například o systémech kibuců, překrásných
vodopádech v En-gedi a o nejjiţnějším cípu Izraele
v Ejlatu, který ústí do Akabského zálivu Rudého moře a
láká turisty na podmořské korály a delfíny. Určitě se
budeme těšit na další vyprávění, například o Jiţní Koreji
nebo Etiopii.
Článek napsal pan Voráček

VÝSTAVA KOMPENZAČNÍCH POMŦCEK
Ve čtvrtek 12. února do TyfloCentra zavítala firma
Spektra. Představila nám své ţhavé novinky.
Po představení toho, co je nového jsme si mohli
prohlédnout jednotlivé vystavené pomůcky. Ty byly
rozděleny do dvou částí. První část se nacházela dole
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pod schody. Byla zaměřena na dvě stolní kamerové
lupy.
Stolní kamerové lupy
První z nich se jmenovala MultiView. Byl to v podstatě
monitor, na kterém byla zavěšená kamera. Ta snímala
text a obrázkové předlohy, které pak zobrazovala na
monitoru. Z hlediska úspory prostoru je výborným
řešením. Ovládá se tlačítky umístěnými buď na kameře
nebo na speciálně připojeném panelu. Také byla
vybavena moţností nastavit teplotu barev. Podobně na
tom byla lupa ClearView. Skládá se z podloţky na
tištěné předlohy a stojánku, na kterém byl připojen
monitor se zabudovanou kamerou. Mezi velké přednosti
této lupy patří krásné kontrastní barvy a moţnost otočit
ovládací panel tak, aby se schovalo nadbytečné
mnoţství tlačítek pro ty, kdo mají rádi jednoduchost.
iPady a iPhony
Ale asi nejvíce nás všechny zajímalo horní patro.
Obsahovalo totiţ iPhony a iPady. Jednalo se o mluvící
mobilní telefony a tablety se systémem Apple. Obojí
mělo jedno společné, ţe kvůli hlasové syntéze měli
trochu jiná gesta, neţ klasické iPady a iPhony. Běţně to
funguje tak, ţe první gesto vyvolá nějakou reakci. Ale u
těchto přístrojů první gesto vyvolá přečtení hlasové
syntézy a teprve to druhé nějakou akci. Pokud chceme
být diskrétní nebo nerušit druhé, hlasová syntéza se dá
vypínat a zapínat. To ţe jsou tyto displeje dotykové,
můţe někomu komplikovat práci s přístrojem. A proto se
tyto produkty dají doplnit přídavnou klávesnicí, která
nahrazuje buď klasický tlačítkový mobil anebo braillský
řádek. Ale vzhledem k tomu, ţe se tlačítková klávesnice
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připojuje přes bluetooth, bude to mít za následek větší
spotřebu baterie.
Výhodou obou přístrojů je to, ţe mají velké písmo
při psaní SMS. Způsobů zápisu textu je hned několik.
Psát se dá vyťukáváním jednotlivých znaků na virtuální
klávesnici, spojováním znaků na virtuální klávesnici,
namluvením řeči, která se převede na text nebo
kreslením znaků, které se převedou na text.
Mezi modely iPhonů, které Spektra nabízí patří
iPhone 5, iPhone 6 a iPhone 6 Plus. Velikost displeje se
pohybuje v rozmezí 4" aţ 5,5". Mezi modely iPadů patří
iPad Mini a iPad Air. Jak uţ názvy napovídají jeden z
nich má větší displej. Jsou v provedení s displejem 7,9"
a 9,7". Paměť na data má dost velké rozpětí - 16 GB 128 GB. Mají operační systém iOS 7.2 a vyšší. To bylo
pár technických údajů pro ty, kdo ví, o čem je řeč. Pokud
v něčem budete potřebovat poradit, můţete se na nás
obrátit.
Článek napsal pan Voráček

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ V LUKÁCH
Ve dnech od 16. do 20. února proběhl další kurz
v Lukách nad Jihlavou. Volně navazoval na předešlé
školení, které probíhalo v lednu. Tohoto vzdělávacího
kurzu se, podobně jako na tom předešlém, zúčastnilo 10
účastníků, kteří touţili získat nové dovednosti, které by
mohli uplatnit v praxi. Poděkování za usilovnou práci patří
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zejména našim pracovnicím z TyfloCentra. Tentokrát byl
lektorem pan Jan Hausman, který školil zájemce o kurz po
celých pět dní. Kurz byl rozdělený do dvou tematických
bloků. První tři dny se probíralo téma „Jak zvládat
negativní zpětnou vazbu při pohovoru“. Druhé téma
v posledních dvou dnech bylo „Jak poznat a vyuţít
příleţitost při jednání se zaměstnavatelem“.
V tomto tematickém okruhu se studenti dozvěděli, co to
je negativní zpětná vazba. Jedná se o negativní sdělení,
které nám předává nějakou informaci. Většinou nám ale
lidé nepředávají informaci o tom, jací jsme, ale jaké
procesy se jim nelíbí. A proto se všichni učili nebrat si
kritiku osobně, ale spíš s ní pracovat. Dozvěděli se, co
mají dělat, aby nebyli tolik citově zranitelní. Získali sadu
čtyř zlatých pravidel dobré komunikace. Patří k nim:
1) Při rozhovoru nehledejte, kdo má pravdu, ale
naslouchejte názorům a respektujte je.
2) Při problému nehledejte viníka, ale řešení.
3) Věřte tomu, ţe všechno, co řekl druhý člověk, je
pravda.
4) Nepřemýšlejte o tom, co si druzí asi tak mohou
myslet – co nebylo řečeno, to prostě neexistuje.
Dostali praktickou informaci, ţe druzí jim mohou říct jen
to, jak se s nimi cítí ve vztahu, ale nemohou jim dát
stoprocentní informaci o tom, jakými jsou lidmi. Také se
naučili reagovat na to, kdyţ s nimi někdo manipuluje. Tyto
dovednosti se učili uplatnit jak v běţném ţivotě, tak i při
pracovním pohovoru.
Účastníci kurzu se také učili překonávat své obavy
z budoucnosti. Tyto dovednosti jim mohou usnadnit
odstranění strachu z pracovního pohovoru. Mohli si lépe
uvědomit, ţe stejně jako vztah nevzniká na jedné kladné
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vlastnosti nebo dovednosti, tak také nezaniká na jedné
chybě. Odvahu jim také mola dodat sada otázek, které jim
pomohou zanalyzovat rizika a uvědomit si, ţe to nejhorší,
co se jim můţe stát, vlastně není tak hrozné. Zmírnění
strachu umocnilo i zopakování desatera asertivity. Dále se
také naučili techniky, které můţou vyuţít při vyjednávání.
Výsledek byl nakonec takový, ţe se účastníci kurzu
vydali domů spokojeni s novými dovednostmi, které si
odtud odnesli. Teď jsou víc citově odolní a nemají takový
strach z budoucnosti a případných rizik. Naopak, umí
v nich hledat víc příleţitostí, které mohou vyuţít. Dokáţou
lépe obhájit svoje práva a vyjednávat pro sebe výhodnější
podmínky.
Článek napsal pan Voráček

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.

11

RADY A TIPY
Recept na hřejivou a léčivou dobrŧtku
Tak jsem po tomto měsíci vyhodnotila, ţe je správný čas
na to, Vás seznámit s výbornou léčivou dobrůtkou, která
je vhodná jak prevence proti nachlazení, tak i jako léčivá
medicína při nachlazení. Výhoda tohoto produktu je
v tom, ţe to můţete jen tak mlsat, pít studené či teplé,
léčit se tím nebo jen osvěţovat. Jediná zásada, která by
měla být dodrţena při teplém vyuţití je ta, ţe voda by
neměla přesahovat 70°C, aby nepoškodila med ani
prospěšné látky.
Připravte si zavařovací lahvičky. Dále si nakrájejte citron
na plátky. Citrony se nakládají i s kůrou, je třeba ji dobře
očistit, doporučuji kartáček. Nebo je lepší pouţít citrony,
které se chemicky neošetřují. Pak potřebujete čerstvý
zázvor, který oloupete a nakrájejte na tenké plátky.
A samozřejmě med. Pak uţ jen vrstvíme. Klademe
vrstvu citronů, zázvoru a zalijeme medem a takto
pokračujeme, aţ je sklenička plná. Sklenky jsem pak
zavřela a přidala jsem mašličku na ozdobu. Je třeba je
uloţit v temnu a chladu na dobu minimálně dvou měsíců.
Pouţívat pak lze tak ţe dáte několik lţiček do hrnku
a zalijete horkou vodou, nebo uţíváte samostatně jako
medicínu proti nachlazení.
Fajnšmekři si můţou receptík obohatit i vodkou :-D
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JAK SI VYLEPŠIT PAMĚŤ?
Špatná paměť neexistuje, říkají odborníci. Pokud
budete chtít, vycvičit se dá kaţdá hlava, aby to, co
do ní vloţíte, tam taky zŧstalo.
"Jakákoli informace, která je srozumitelná, zajímavá,
uţitečná, s emocionálním nábojem, neobvyklá nebo
humorná, má větší šanci na úspěšné uloţení
do paměti neţ informace "suché".
Proto si udělejte informace co nejzajímavější, ať vám
lezou co nejlépe do hlavy.
Pomohou vám mnemotechnické pomůcky. Často platí,
ţe čím je hloupější nebo směšnější, tím lépe účinkuje.
Opakujte si slova k zapamatování třeba v rytmu dětské
říkačky nebo oblíbené písničky. Další moţností je
vybrat si jen začáteční písmena a do obchodu vyrazte se
zpěvem vé-em-chá, té -bé -ká (vejce, mléko, chleba,
tvaroh, brokolice, káva).
Vyvolat správné pojmy můţe i věta, sloţená ze
začátečních písmen - tzv. akrostikum. Poloměr
zeměkoule 6 378 kilometrů vám tak připomene věta "šetři -se-os-le". Poslední "le" je uţ jen pro dodání smyslu a
pro zábavu.
Naučte se pouţívat mentální mapy, obzvlášť pokud jste
typem člověka s vizuální pamětí, takţe si víc vybavujete
obrázky neţ abstraktní pojmy. Myšlenková mapa je
gafické uspořádání zásadních pojmů, doplněné obrázky,
které vyznačují vzájemné souvislosti a vztahy.
Na čísla pouţívejte asociace: Pokud stále zapomínáte
třeba vlastní rodné číslo a pokaţdé se musíte dívat do
dokumentů, zkuste tohle: rozdělte si celou řadu čísel do
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kratších částí a ke kaţdé přiřaďte nějaký význam, který
pro vás má: třeba 78 (věk babičky) -55 (strejda Jarda,
slavil v lednu!) - 05 (slavil o stopět!) - 06 (o stošest!) - 38
(číslo domu, velikost košile nebo cokoliv jiného).
Při čtení jej nejdřív jen přelétněte, abyste dostali celkový
obraz. Zamyslete se, jak tento obraz zapadá do vašich
předchozích znalostí a vědomostí, snaţte se najít
souvislosti. Čtěte znovu a přitom uvaţujte. udělejte si
výpisky a vše si přeříkejte vlastními slovy. Nahlas! Vše
si zopakujte o něco později a pak ještě druhý den.
Cvičte mozek - sudoku není jen pro důchodce. Posilujte
mozek tak, jako budujete svaly v posilovně. Hodně
pomáhá, kdyţ si svoje pozorování zapisujeme.
Abychom si pak poznámky lépe vybavili před svým
vnitřním zrakem. To, co se snaţíte zapamatovat, pak
někomu odvyprávějte. Při učení pomáhají také karty kousky papíru na jedné straně s otázkou, na druhé s
heslovitou odpovědí.
Nezapomínejte, ţe i paměť se musíte naučit pouţívat.
Pokud je vaším problémem, ţe neustále zapomínáte,
kde jste nechali klíče, peněţenku, psa nebo auto, pak
bude první radou ke zlepšení situace udělat si pořádek
v ţivotě. Chaos totiţ paměť doslova rozkládá. Kdyţ se
snaţíte něco zapamatovat ve stresu, nejspíš to nebude
mít dlouhého trvání. Na to, co si chcete uloţit do mozku,
se soustřeďte. Pokud si chcete do smrti pamatovat
návštěvu Niagarských vodopádů nebo třeba narození
vlastního
dítěte, nerozptylujte
se
focením,
natáčením atd.- buďte duchem přítomní v daném
okamţiku.
Ţádný
druh
záznamu
nedokáţe
zprostředkovat váš osobní proţitek a jeho kouzlo.
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Vnímejte vůně, hudbu - to vše později pomáhá vybavit si
i detaily.










Překvapivě účinným prostředkem na posilování
paměti je tanec, přesněji řečeno tance s předepsanými
kroky a pohyby. Uţ u kojenců je pohyb spojen s
rozvojem mozku, a při tanci se podporují paměťová
schémata v mozku.
Dýchejte zhluboka, kdyţ se snaţíte něco si vpravit
do hlavy. Pomalé a hluboké dýchání mění vlny v mozku,
takţe se zklidníte a budete víc soustředění na
poţadovaná fakta. Je to také princip meditace a
východních dechových cvičení.
Podle jedné studie z USA soustředit se na
zapamatování něčeho nového pomůţe také ţvýkačka.
Pokud ţvýkáte ustavičně, ţádný efekt zřejmě nepoznáte.
Cvičte očima! Výzkumy tvrdí, kdyţ budete jednou
denně pohybovat očima ze strany na stranu, zlepší se
propojení mezi mozkovými polokoulemi a tím i
schopnost pamatovat si. Stačí 30 vteřin kaţdé ráno.
Staří Řekové si před významnými zkouškami dávali
za ucho rozmarýn, který údajně pomáhá lépe si vybavit
poznatky.
Vědci
i
dnes
souhlasí,
ţe
vůně rozmarýnu paměti prospívá.

KNIHY DO UŠÍ
Forrest Gump
Autor: Winston Groom (překlad Šimon Pellar)
Ţánr: Humorný román - světová literatura
Hodnocení: 80%
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Knihu pŧjčuje: Městská knihovna Jihlava
S humorem vykreslený obraz Ameriky druhé poloviny
20. století, který je podtextem osobního vyprávění
hlavního hrdiny. Forrest Gump moţná byl trochu
opoţděné dítě. Jeho ţivot byl ale neuvěřitelný. Ačkoliv
byl Forrest označen doktory za idiota, proţil opravdu
všemoţně komplikovaný ţivot, rozhodně ne nudný a
naopak plný pocitů štěstí i nenaplněnosti či zklamání.
Svou závratnou kariéru odstartoval uţ v dětství jako hráč
fotbalového týmu Alabamské univerzity a poté, co ho
vyhodili ze studií, to skutečně roztočil: stal se válečným
hrdinou ve Vietnamu, šampionem v ping-pongu,
profesionálním zápasníkem, šachistou a prosperujícím
podnikatelem. Zavázal si vděčností dva z amerických
prezidentů a získal si nemálo věrné přátele, kteří mu
jeho nelehkými cestami osudu pomáhali procházet.
Forrest Gump byl zkrátka vţdycky tam, kde se psala
novodobá americká historie. Pro něj však bylo
osudovým poznávání slastí i útrap opravdové lásky.
Z úryvků je patrné, ţe Forrest velmi primitivním
nespisovným jazykem vypráví o svém ţivotě - se
špetkou nadsázky, přesto upřímně, většinou podrobně a
téměř vţdy vtipně. Ačkoli mu naměřili nízké IQ, je
naprosto geniální - NASA o něm prohlásila, ţe jim bude
dělat rezervní počítač při cestě do vesmíru. Díky
skvělým schopnostem v šachu jej a jeho přátele
neseţrali lidojedi. Nebýt silných paţí, nepoznal by slávu
a nepochopitelnou banalitu siláckého ringu. Vysoké a
hbité nohy mu přinesli moţnost studovat na střední a
vysoké škole, i kdyţ jen krátce. Forrest si však nikdy ze
16

svých pádů nic nedělal a vytrvale se snaţil splnit to, co
slíbil svému příteli ve Vietnamu. A také to dodrţel...
V knize například dochází ke vtipnému střetu Forresta s
Raquel Welchovou nebo vyhrávání na ulici s
orangutánem Sue.
Co víc na tuhle kníţku říct. Pokud potřebujete něco
jednoduššího, udělejte si radost a přečtěte si Forresta
Gumpa. Je to nepochybně jedna z nejvtipnějších a
nejneuvěřitelnějších knih.
Názory čtenářŧ:
Jen ve dvou případech, které si vybavuji, byl film lepší
neţ kniţní předloha - Vinnetou a Forrest Gump. Ne, ţe
by tato kniha byla špatná, jen v porovnání s výborným
filmovým zpracováním hodně ztrácí. Filmový Forrest je
jiný neţ ten kniţní. Je poetičtější. Zase na druhou
stranu, nebýt filmu, tak bych se asi ke kniţnímu vydání
asi těţko dostala.
(Isew)
Dlouho, dlouho jsem se chystal na tuto knihu. A přečíst
mi ji trvalo sotva pár hodin čistého času. Při projíţďce na
horské dráze osudu Forresta Gumpa jsem proţival
pocity krasosmutnění. I já si někdy připadám jako debil.
A jak se tak dívám na ten svět kolem, tak si říkám, jestli
není čas si ulevit.
(Muflonius)
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PŘESMYČKY
V naší sérii přesmyček vám přinášíme další. Tentokrát
na téma Čeští spisovatelé.
KAPČE, RHÝCICLVK, CHÁMA, ISFETER, UČERBZ,
NABEZIŘ, EEBNR, GALFOR, MÁCNĚOV, ELVAH,
KATARÁFI, KORSEA, CAPALÝK, ÁJIRSEK
Vaše odpovědi nám můţete zasílat do konce
března
elektronicky na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU.
Správné odpovědi z únorového kvízu:
BMW, Audi, Chrysler, Opel, Mazda, Lada, Škoda, Saab,
Mercedes, Fiat, Citroën, Ford, Volvo, Honda, Toyota,
Subaru, Volkswagen, Renault, Peugeot, Mitsubishi.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
EUROKLÍČ
Drţitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici,
onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou,
Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními
záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou,
močovými dysfunkcemi a rodiče dětí do 3 let, můţete
získat zdarma EUROKLÍČ.
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K čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných
sociálních a technických kompenzačních zařízení např.
výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.
omezených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze pouţít
v řadě zemí Evropy, u nás je jiţ osazeno přes 650 míst
např. na úřadech, nádraţích, čerpacích stanicích
v obchodních centrech apod.
Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat
Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně
vybavené a čisté prostředí, coţ uzavřený prostor
Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení
těm, pro něţ jsou určena a brání jejich zneuţívání
neţádoucími skupinami např. vandaly, narkomany atd.
Kdo můţe získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč můţe zdarma získat kaţdý drţitel průkazu TP,
ZTP a ZTP/P diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé
trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a
ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi, který má
bydliště v kraji Vysočina. Je nutné předloţit občanský
průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou
drţiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“
napsáno, ţe patří do některé z cílových skupin.
Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Kraj
Vysočina je:
Regionální pracoviště NRZP ČR pro Kraj Vysočina
Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava,
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Ing. Mgr. Petr Běhůnek, regionální
koordinátor NRZP ČR
tel: 737 768 950, e-mail: jihlava@nrzp.cz

zástupce

a

Euroklíče rovněţ distribuuje:
Centrum pro zdravotně postiţené Kraje Vysočina, o.p.s.,
Vrchlického 57, 586 47 Jihlava, Alena Pytlíková –
ředitelka CZP Kraje Vysočina, o.p.s.,
Centrum pro zdravotně postíţené Kraje Vysočina, o.p.s.
Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, tel:
569 427 614, Mgr. Alena Škarková
Centrum pro zdravotně postiţené Kraje Vysočina, o.p.s.
Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 324 806,
733 255 149, Bc. Dagmar Procházková
Centrum pro zdravotně postiţené Kraje Vysočina, o.p.s.
Komenského nám. 12, 674 01 Třebíč, tel: 568 841 034,
Bc. Martina Zímolová
Centrum pro zdravotně postiţené Kraje Vysočina, o.p.s.
Komenského 1, 581 01 Ţďár nad Sázavou, tel:
566 625 703, 605 353 612, Květoslava Růţičková
Seznam
přístupných
míst
s
výtahy či plošinami osazenými eurozámky:

toaletami,

Kraj Vysočina
WC (2E). Ţelezniční stanice ČD, 580 01 Havlíčkův Brod
WC (2E). Ţelezniční stanice ČD, 583 01 Chotěboř
WC (1E). Ubytovna U hřiště 181, 675 02 Koněšín
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WC (1E). Areál zámku Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč
WC (1E). Autobusové nádraţí, Komenského náměstí,
674 01 Třebíč
WC (1E). Městská trţnice Stará Pošta, Karlovo nám. 23,
674 01 Třebíč
WC (1E). Nový Hřbitov, Táborská, 674 01 Třebíč
Více na http://www.eurokeycz.com

ZACHEUS
Kdyţ otevřela, praštila mě do nosu vůně bramboračky.
„Pane Houska,“ řekla, „To jste opravdu moc hodný, ţe
jste byl ochotný v tomhle počasí jít aţ sem.“ Její hlas
zněl omluvně a hned dodala, přece jen trochu veseleji:
„Právě jsem dovařila bramboračku. Neměl byste chuť?“
„Moc rád, paní Vlasáková. Děkuju. Nejdřív se ale
podíváme na tu Vaši zlobivou sprchu, jo?“ Řekl jsem a
snaţil jsem se tvářit tak, jako by mi nedělalo nic větší
radost, neţ se šťourat v nějaký nefunkční sprše.
V koupelně jsem si chtěl rozsvítit, ale zjistil jsem, ţe
nejen sprcha, ale taky ţárovka je v tahu. Otočil jsem
kohoutkem a ze sprchy vytryskl úplnej gejzír horký vody.
Hrozně jsem se lek a upustil jsem sprchu do vany. Voda
začala nekontrolovatelně stříkat po celý koupelně. „Pro
pána krále, pane Houska, co to děláte?“ Zděšeně
vykřikla Vlasáková, kdyţ viděla tu spoušť. „Ale to je
dobrý, paninko. Chce to jen suchej hadr a bude to
21

v cajku.“ Mluvil jsem jen proto, abych skryl rozpaky.
Vypadal jsem jako hastrman. Naprosto promočenej,
ještě ţe je venku takový vedro, aspoň stihnu uschnout.
„Pojďte, pane Houska, raději do kuchyně, mohu Vám
nabídnout tu bramboračku? Potom se na tu sprchu
podíváte. Zatím bych Vám dala sušit ty mokré věci.“
Navrhla rozpačitě a vyšla z koupelny. Její byt byl vlastně
jen jedna místnost, kde se spalo, vařilo a bydlelo
zároveň. Přesto působil velmi útulně. Uprostřed pokoje
stál kulatý stůl a několik ţidlí s vysokým opěradlem.
Naproti u okna byla pohovka, vypadala taky docela
pohodlně a vedle houpací křeslo z ratanu. Otevřela
dveře na mini balkón a pověsila všechno na šňůru.
Seděl jsem tam jen v kraťasech, ještě ţe mě napadlo si
je vzít do tašky. Sledoval jsem ji, jak nalívá do
obrovskýho talíře tu voňavou dobrotu. „Tady máte,
doufám, ţe Vám bude chutnat.“ Řekla vlídně a usmála
se. „Děkuju pěkně, paní Vlasáková.“ Řekl jsem a
ochutnal. To Vám byla nejlepší bramboračka na světě!!!!
Ani moje máma, a ta byla nějaká kuchařka, nevařila
takovou bramboračku. Seděli jsme proti sobě a jedli,
kdyţ někdo zazvonil u dveří. Vstala a šla otevřít. „Dobrý
den, Blaţenko.“ Ozval se hlas, uţ na první poslech
děsně protivný. „Dobrý den, paní Kouřilová. Co byste
ráda?“ Odpověděla. Z jejího hlasu jsem slyšel, ţe tahle
návštěva není právě vítaná. „Jen jsem Vás chtěla
poprosit,“ pokračovala Kouřilová, přitom se zvědavě
rozhlíţela. „jestli byste mi nemohla zalévat kytky.
Jedeme na dovolenou, tak,“ zarazila se a pohlédla na
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mne. „Ahááááááááá?“ Protáhla úlysně. „Nevěděla jsem,
ţe máte návštěvu. Dobrý den, pane Houska. Uţ jsem
Vás tady dlouho neviděla.“ „Dobrý den.“ Odpověděl jsem
a dál jsem se věnoval plnému talíři. „Pan Houska mi
přišel spravit sprchu.“ Vysvětlovala Vlasáková rozpačitě.
„Jo, takhle je to?“ Opáčila Kouřilová a neměla se
k odchodu. Byla to dotěrná a hrozně zvědavá ţenská.
Hrála si na nóbl paničku. Jak jsem se později dozvěděl,
bylo jí kolem čtyřiceti, ale chovala se tak trochu jako
kdyby jí bylo šestnáct. Pokračování příště
Napsala Milena Dohelská

NEBUĎTE OFF BUĎTE ON
O partnerských vztazích a jejich vlivu na zdraví
čtvrtek 12.3. v 17,00
Přednáška o našich vztazích s jinými lidmi, jak si zlepšit
ţivot, o vlivu lidských vztahů na fyzické zdraví.
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica. Vstupné 60,- Kč.
Meditace, rozjímání, modlitba - klid na duši
čtvrtek 19.3. v 17,00
Klidný spánek, spokojený a zdravý ţivot...Další
přednáška z cyklu praktická Ayurveda s Ivou
Georgievovou. Vstupné 70,- Kč.
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VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
V našem klubu se scházíme, abychom se naučili
spoustu nových zajímavých věcí. Jedno čtvrteční
dopoledne jsme se sešli, abychom si společně vyrobili
naţehlovací obrázky, které nás přišla naučit kamarádka
p. Varhaníkové, které tímto děkujeme. Postup spočívá
v tom, ţe jsme si vybrali voskovky různých barev,
které se nám líbí, a ty jsme postupně nanášeli na špičku
rozehřáté ţehličky, kterou jsme malovali dle fantazie
obrázek na připravený papír, stačí i papír ze starého
nástěnného kalendáře. Kaţdý z nás měl ze svého
obrázku radost a práce nás moc bavila, protoţe všechny
výsledné obrázky byly moc krásné.

Na fotografii paní Varhaníková a paní Marešová
s výtvory.
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Kdo by měl chuť nás navštívit a také si něco zhotovit
nebo se jen přijít popovídat, tak Vás moc rádi uvidíme, a
to kaţdé úterý od 13.00h do 16.00h v klubovém
odpoledním posezení. Ostatní dny jsme k zastiţení
středa a čtvrtek od 8.00h do 12.00h, jinak kdykoliv na
našich telefonních číslech
Marie Fialová 778 487 403,
Adéla Bodišová 778 412 706.

NAPSALA ADÉLA BODIŠOVÁ

AKCE V BŘEZNU
5. 3. 2015 – INOVOVANÝ JOB CLUB
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 5429/1A OD
9:00 HOD., PRAVIDELNÁ SKUPINOVÁ SETKÁNÍ ZAMĚŘENÁ
NA VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ , NABÍDEK PRÁCE A NÁCVIK
DOVEDNOSTÍ NEZBYTNÝCH PRO ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI
6. 3. 2015 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
KAŢDÝ PÁTEK OD 11:00 HOD. PROBÍHÁ V TYFLOCENTRU
JIHLAVA NA ADRESE CHLUMOVA 5429/1A VÝUKA
ANGLICKÉHO JAZYKA SE SLEČNOU MGR. MALINOVSKOU.
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT.
12. 3. 2015 – INOVOVANÝ JOB CLUB
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 5429/1A OD
9:00 HOD., PRAVIDELNÁ SKUPINOVÁ SETKÁNÍ ZAMĚŘENÁ NA
VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ , NABÍDEK PRÁCE A NÁCVIK
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DOVEDNOSTÍ NEZBYTNÝCH PRO ZÍSKÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ.
NAVÍC SE MŮŢETE TĚŠIT NA POSEZENÍ S PANEM VLAŠÍNEM,
KTERÝ BUDE MÍT PŘEDNÁŠKU NA TÉMA MASÁŢE.

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI
13. 3. 2015 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
KAŢDÝ PÁTEK OD 11:00 HOD. PROBÍHÁ V TYFLOCENTRU
JIHLAVA NA ADRESE CHLUMOVA 5429/1A VÝUKA
ANGLICKÉHO JAZYKA SE SLEČNOU MGR. MALINOVSKOU.
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT.
17. 3. 2015 – BOWLING
NA BOWLING SE VYDÁME DO ŢĎÁRU NAD SÁZAVOU
ODJEZD Z JIHLAVY V 10:00 HOD.
NÁVRAT DO JIHLAVY V 14:50 HOD.
BOWLING PRO NÁS BUDE PŘIPRAVEN V
RESTAURACI INGOT, BLÍZKO AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŢÍ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 3. 2015
19. 3. 2015 – TRÉNINK PAMĚTI
PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA
5429/1A TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA BERÁNKA.
TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 3. 2015
20. 3. 2015 – POSEZENÍ S PSYCHOLOŢKOU PHDR. DANOU
MARKOVOU
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 5429/1A OD
9:00 HOD.
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 3. 2015
24. 3. 2015 – DEN S FIRMOU ERGONES
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00
HOD. SOCIÁLNÍ FIRMA ERGONES SE ZABÝVÁ PRODEJEM
DIGITÁLNÍCH KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 20. 3. 2015
27. 3. 2015 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
KAŢDÝ PÁTEK OD 11:00 HOD. PROBÍHÁ V TYFLOCENTRU
JIHLAVA NA ADRESE CHLUMOVA 5429/1A VÝUKA
ANGLICKÉHO JAZYKA SE SLEČNOU MGR. MALINOVSKOU.
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT.
30. 3. 2015 – BRUSLENÍ
BRUSLENÍ SE KONÁ OD 11:00 HOD. DO 12:00 HOD. A TO NA
HORÁCKÉM
ZIMNÍM
STADIONU
V JIHLAVĚ.
SRAZ
V TYFLOCENTRU JIHLAVA BRNĚNSKÁ 8 V 10:15 HOD. NEBO
PŘÍMO PŘED ZIMNÍM STADIONEM V 10:40 HOD. POKUD
NĚKDO Z VÁS NEVLASTNÍ BRUSLE A CHTĚL BY SI JE VYPŮJČIT
NA STADIONU (50,-KČ), ZAŠLETE MI PROSÍM VELIKOST,
KTEROU POTŘEBUJETE A JÁ VÁM BRUSLE PŘEDEM
ZAMLUVÍM.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI
Těšíme se na Vaši účast 
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BLAHOPŘEJEME
Dana Frühaufová
Jiří Hrdý
Dagmar Kreplová
Dana Šánová
Bc. Erika Volavková
a zvlášť blahopřejeme paní Heleně Brejlové, která slaví
významné jubileum.

SMÍCH LÉČÍ
Blondýnka si ráno sedne k zrcadlu. Má jen 3 vlasy a
přemýšlí, jaký účes si udělá. Prohlíţí se a říká: "Udělám
si copánek," ale jeden vlas se jí utrhne. "Tak si udělám
culík," povídá, ale utrhl se jí další vlas. Nevěřícně se na
sebe dívá a říká: "Tak já si to nechám rozpuštěný."
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI
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Brněnská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 724 865 566 nebo 778 536 335
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
www.tyflocentrumjihlava.cz
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