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Vážení a milí čtenáři, 

 

léto nám pomalu končí, ale nezoufejte! Budeme si moct 

uţívat krásy podzimu. Blíţí se období táboráků, opékání 

brambor a ochutnávání jablek, hrušek a vína – a to i 

toho tekutého. My se pomalu, ale jistě vracíme 

z dovolených, a samozřejmě jsme si pro Vás připravili 

další nové akce. Pokud budou naše dveře jen 

pootevřené, je to z důvodu stavebních úprav, ale naše 

srdce jsou pro vás otevřená doširoka! Jste také srdečně 

zváni na akci, která se koná 5. září. Víc se dočtete 

v našem časopise. 

 

 

 

 

 

S časopisem  
Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň děkují 

zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 
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UPOZORNĚNÍ 
 
Z důvodu rekonstrukce komunikace a výstavby 

kanalizace v ulici Brněnská, Vás 

všechny ţádáme, abyste 

nám VŢDY při cestě do 

TyfloCentra Jihlava, o.p.s. předem 

zavolali buď na tel. č. 724 865 566 

nebo na tel. 778 536 335. My pro 

Vás zajdeme a bezpečně Vás 

doprovodíme. 
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PŘIJĎTE NA KONCERT, POMŮŢETE 2015 
 

Všichni jste srdečně zváni na koncert, který pořádá 

občanské sdruţení AlternativaPro Jihlava ve spolupráci 

s organizacemi TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Tyfloservis 

o.p.s. a Tyflo ČR, o.p.s. 

 

KDE: LETNÍ AMFITEÁTR JIHLAVA 

KDY: 5. 9. 2015 OD 12:00 HOD DO 24:00 HOD. 

VYSTOUPÍ: 

1. STAGE: HAIRY GROUPIES, DARK SPARK, 
JOYNERES, M.A.T., JET STREAM, PRODLEVA, 
LADY KATE, MAJOR MAJOR, AUTOBUS, 
ČARDÁŠ KLAUNŮ, STRAIGHT 

2. STAGE: HAK MAK, COCAKOLAPS, LIKE-IT, 
ROCKLE, PRO STORY, MR. HANKY, DEVĚT 
ŢIVOTŮ, ZERO NUMBER ONE, APPLE 
SPOKESMAN, VIGO 

 

Vstupné: 100Kč 

Výtěţek ze vstupného podpoří neziskové organizace, 
které se zaměřují  na podporu osob se zrakovým 

postiţením. 



 

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU 
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ZAMĚSTNÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ 

 
Uţivatelé TyfloCentra Jihlava, o.p.s. píší o svém 

zaměstnání, které získali v rámci projektu OP LZZ 

„Specifická a navazující podpora pracovního uplatnění 

osob se zrakovým postiţením v Kraji Vysočina―  

Pan Josef Vondra, pracovní pozice: operátor 

audiopřepisu (Přepis audionahrávky do textové 

podoby.) 

V roce 2014, začal v jihlavském TyfloCentru nový projekt 

zaměřený na zaměstnávání lidí se zrakovým postiţením. 

Součástí projektu bylo i absolvování kurzů (například 

Jak pracovat s demotivací v rodině, Jak efektivně 

pracovat s časem při hledání zaměstnání, Jak poznat a 

vyuţít příleţitost při jednání se zaměstnavatelem, Jak 

zvládat negativní zpětnou vazbu při pohovoru), kterých 

jsem byl účastníkem. Posléze jsem byl vybrán na 

půlroční zkušební zaměstnání. Zaměstnán jsem byl jako 

operátor audio přepisu. Věděl jsem, ţe to asi nebude tak 

jednoduché, jak se to jeví, ale rozhodl jsem se to zkusit, 

abych viděl, jestli se někam posunu. Na začátku přišly i 

chvíle, kdy jsem uvaţoval o tom, ţe skončím, ţe to 

nezvládnu. Například hned při prvním přepisu jsem 

zjistil, ţe manuál, který je návodem, jak přepisovat  
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danou zakázku, se dá vykládat několika způsoby. To byl 

asi největší konflikt na začátku, neţ jsme se dokázali 

sjednotit a domluvit na tom, jakým stylem psát. K tomu 

se přidaly i drobné úpravy programu na přepis, který ze 

začátku trošku stávkoval. Přepis se jevil dosti náročný, 

psát kaţdé slovo i nedokončené, zapisovat hluky, smích, 

pláč a jiné. U některých přepisů, se dále vyţadovalo 

ztučňovat text, psát různými druhy písma nebo 

zabarvovat slova. To jsem nedovedl, ale po několika 

schůzkách v TyfloCentru, uţ bylo vše jinak. Doučili mě 

všechno, co jsem pro obsluhu počítače a programu 

Dictate potřeboval, a tak jsem mohl pokračovat. I tak to 

pro mě bylo úplně nové a trvalo delší dobu, neţ jsem si 

na to zvykl. V průběhu půl roku jsme přepisovali zvukový 

záznam od několika zadavatelů a se zadavateli se 

měnily i podmínky manuálu k přepisu. Blíţíme se ke 

konci, a dá se říct, ţe mi to uţ konečně jde a nedělá mi 

to uţ vrásky na čele tak, jako při prvních přepisech. 

Získal jsem nové zkušenosti, praxi a v průběhu psaní i 

hbitější prsty na klávesnici počítače.  

Paní Ilona Ptáčková, pracovní pozice: pracovník 

v sociálních sluţbách v Centru Zdislava v Novém 

Městě na Moravě 

     V měsíci dubnu jsem nastoupila jako pracovník 

v sociálních sluţbách do denního stacionáře sv. 
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Zdislavy, který funguje v Novém Městě na Moravě uţ 

víc, jak dvacet let a jeho klientela sestává převáţně 

z mentálně postiţených klientů. Ale většina klientů má 

kombinované vady. To jim však nebrání v tom, aby 

vytvářeli různé výrobky z papíru, vlny, látek a jiných 

materiálů a věnovali se různým výtvarným technikám. 

Pravda je, ţe výrobky nejsou hotové v rekordních 

časech, o to však máme všichni větší radost, kdyţ si 

někdo něco od nás koupí a přispěje na další materiál na 

další výrobu.  

        Moje práce spočívá v tom, ţe pomáhám vyrábět 

a sama vyrábím různé výrobky a dopomáhám klientům 

k tomu, aby se při práci cítili bezpečně a v klidu mohli 

pracovat. Nesmím klientům zasahovat do jejich práce a 

na druhou stranu musím dbát na to, aby práce byla co 

nejlepší.  

      Máme také nevidomou klientku, která ocenila moji 

znalost Braillova písma. Teď si spolu dopisujeme, ona 

čte výborně, horší je to se psaním. Ale je vidět velký 

pokrok. A taky v jiných věcech. Dříve se sama 

nepohnula. Teď uţ chodí po budově s holí a dokonce to 

zkouší i kolem budovy. 

      Pokud neprobíhají terapie a nemám práci 

s nevidomou klientkou, jsem k ruce ostatním 
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zaměstnankyním a pomáhám jim v jejich činnostech. 

Jde třeba o rozvoj paměti, o různé herní aktivity, 

procházky, a  pod.  

        Tato práce mi mnoho dala. Naučila jsem se víc 

vnímat potřeby jiných lidí. Uvědomila jsem si, kde ještě 

musím přidat a taky třeba to, jak důleţité je vypnout, 

kdyţ přijdu z práce. I kdyţ tato práce není náročná 

fyzicky, je to značný nápor na psychiku a od několika 

pracovnic jsem slyšela varování také před vyhořením. 

Tam se to prostě občas stává. Zjistila jsem, ţe nelze 

soudit podle prvního dojmu a je třeba hledat cesty. 

Zaměstnanci mi pomáhají radou i příkladem 

v komunikaci s klienty a myslím, ţe jsem dost dobře do 

tohoto kolektivu zapadla.  

       Pracovní poměr mi skončí s koncem měsíce září. Já 

však budu dále docházet do „Zdislavy― jako klientka a 

moţná se domluvím i na nějaké další spolupráci.  
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Dne 5. 8. 2015 se TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., 

zúčastnilo akce Kavárna potmě v rámci individuálního 

projektu studentek SVOŠS v Jihlavě. Tato akce se 

konala při příleţitosti festivalu Prázdniny v Telči, a měla 

veřejnosti přiblíţit svět zrakově postiţených osob, které 

ţijí mezi námi. 

TyfloCentrum Jihlava na této akci prezentovalo svoji 

činnost, a také prezentovalo realizaci projektu OP LZZ, 

„Specifická navazující podpora pracovního uplatnění pro 

osoby se zrakovým postiţením v Kraji Vysočina―, a 

pomáhalo studentkám při doprovodech zájemců o 
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moţnost vyzkoušet si být hostem v kavárně potmě. Při 

prezentaci ukazovali zaměstnanci TyfloCentra 

kolemjdoucím ukázky pomůcek a předávali informace o 

činnosti organizace. 

Studentky 2. ročníku SVOŠS Lea Kazatelová a Veronika 

Šustrová se rozhodly věnovat část výtěţku z akce paní 

Petře Marečkové, která s vyšší odbornou školou jiţ 

dlouhé roky spolupracuje a realizuje zde osvětové 

přednášky o ţivotě zrakově postiţených lidí. Paní 

Marečková tímto studentkám a Soukromé vyšší odborné 

škole sociální v Jihlavě, která umoţnila studentkám 

realizovat tento projekt, velice děkuje a velice si tohoto 

gesta váţí. Darovanou finanční částku paní Marečková 

pouţije na výdaje spojené s péčí o své vodící psy 

(krmivo, veterinární péče, výţivové doplňky). Jedná se o 

vodící fenky Ruby a Roxy. 

Paní Petra Marečková chce touto cestou poděkovat 

především studentkám Lee Kazatelové a Veronice 

Šustrové, jejich vyučující Mgr. Andree Šeredové, která 

vede studentské projekty, za příjemnou spolupráci, a 

dále všem, kteří na tuto věc přispěli.  

K poděkování se připojují i zaměstnanci TyfloCentra 

Jihlava s Ivetou Bělovovou, ředitelkou TyfloCentra, kteří 

se akce zúčastnili.   
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PRVNÍ POMOC 
 

I. díl Epileptický záchvat 

V dnešní době se můţeme třeba na internetu nebo ve 
zprávách dovědět, ţe někdo proţil epileptický záchvat. A 
to je další téma první pomoci.  

Epileptický záchvat je vlastně záchvat křečový. Dochází 
během něj ke krátkodobé ztrátě vědomí, která je spojena 
s křečemi.  

Příznaky epileptického záchvatu jsou dvojí. Nejdříve 
člověk upadá do takzvané tonické fáze - v tuto chvíli se 
tělo doslova napne a pacient upadá do bezvědomí. 
Nejdříve to tedy můţe vypadat jako obyčejný kolaps. 
Poté ale nastává tzv. klonická fáze, kdy v rozmezí asi 1-
3 minut dochází k záškubům celého těla. Při záchvatu 
můţe dojít k povolení svěračů - člověk se můţe pokálet 
nebo počurat, ale nelekejte se, člověk to v tu chvíli 
prostě nemůţe ovlivnit.  

První pomocí v tomto případě je zajistit bezpečnost jak 
sám sobě, tak dotyčnému. Nejdříve bychom měli dát 
z jeho dosahu nebezpečné věci, o které by se mohl 
poranit. Pokud je to moţné, tak ho třeba obloţíme 
polštáři. Velmi často mají tito lidé ze záchvatu 
pokousaný jazyk, ovšem sahat jim během křečí do úst 
se nesmí, protoţe by mohlo dojít k pokousání 
zachránce. Je tedy vhodné pouze přidrţet hlavu. 
Jediným moţným řešením, jak opravdu pomoct je vytočit 
číslo 155 a přivolat zdravotnickou záchrannou sluţbu.  

Epileptici si často na záchvat nepamatují, jsou zmatení a 
poblouznění. V tomto případě je tedy uklidníme a do 
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příjezdu záchranné sluţby kontrolujeme stav vědomí a 
základních ţivotních funkcí.  

Článek připravila Radka Siváčková, DiS. 

 
LESNÍ DOBRODRUŢSTVÍ NA STVOŘIDLECH 

Ve středu 29. července jsme se vydali na výlet na 
Stvořidla. Vyjeli jsme vlakem z Jihlavy a v Havlíčkově 
Brodě jsme přesedali na další. Díky šikovným 
pracovníkům TyfloCentra se všichni bezpečně dostali 
přes rozkopané nádraţí v Brodě. Potom jsme dojeli do 
Světlé, a tam přeskočili na další vlak, který nás dovezl 
na Stvořidla. 

Z vlaku jsme vystoupili uprostřed krásného lesa. Z něho 
jsme se dostali po dlouhém visutém houpacím mostě, 
který vedl přes řeku Sázavu. Pak jsme pokračovali po 
asfaltové silnici, která vedla podél řeky. Ta vyústila na 
krásné rozlehlé louce, která směřovala cestou k lesu. 
Někteří se s námi dočasně rozloučili a počkali na nás v 
nedaleké restauraci. My ostatní jsme pokračovali v túře. 

Kdyţ jsme šli do lesa, cestičku lemovaly po obou 
stranách stromy. Po levé ruce jsme měli řeku a po pravé 
ruce většinou skály. Skály nás obohacovaly neobvykle 
nádhernými a pestrými útvary. V řece byly zase 
rozházené kameny a balvany, na které jsme mohli vylézt 
a nechat se unášet plynutím říčního proudu. Řeka se 
vinula v nádherných meandrech. Místy naráţela na 
balvany a vytvářela vodní víry. Na druhém břehu se 
tvořily ostrůvky ţlutě zbarvených květů. Po cestě jsme 
mohli pozorovat včely, jak opylují fialové květy. 
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Kdyţ uţ jsme se dostali dost daleko na to, abychom byli 
unavení a hladoví, vydali jsme se na zpáteční cestu k 
restauraci, kde se setkáme se zbytkem naší výpravy. 
Tam jsme si dali dobrý a vydatný oběd, a pak jsme se 
vydali zpátky na cestu k vlaku. Ze Světlé nám sice spoje 
nenavazovaly úplně tak, jak bychom chtěli, ale to nám 
nevadilo. Dali jsme si nanuky, které v  horku přišly vhod. 
Trochu jsme si ještě popovídali a mezitím přijel vlak, 
který nás dovezl domů. 

Skupinové foto – zleva Vlašín R., Limberk L., Jakubík R., 
Lázničková A., Dvořáková H., Vondra J., Havlíková M., 
Šopa Z., Voráček M., Voráček L. 

Článek napsal pan Michal Voráček 
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PAROPLAVBA PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ 

Ve čtvrtek 13. srpna jsme se vydali na výlet parníkem po 
brněnské přehradě. Byl to jeden z nejrozpálenějších dní 
v létě. Teplota se na slunci blíţila k 50°C. Téměř nebyl 
cítit ţádný závan větru. A tak jsme se tramvají vydali k 
blízké restaurací, abychom se naobědvali a vypili něco 
chlazeného. Po příjemném vychládání v restauraci jsme 
pokračovali v cestě po rozpálené betonové dţungli. 

Kdyţ jsme dorazili k přístavu, někteří z nás si dali na 
cestu zmrzlinu. U vchodu do brány jsme z dálky mohli 
vidět velkou kotvu. Potom jsme prošli po lávce, po které 
jsme nastoupili do parníku a cesta mohla začít. 

Před námi byla řada dřevěných lavic a stolků, kam jsme 
si usedli. Za chvilku jsme uslyšeli hlasité rachocení a 
parník se dal do pohybu. Malými okénky jsme 
pozorovali, jak ubíhá lesnatá krajina kolem nás. Potom 
jsme se mohli podívat po schodech nahoru a pozorovat 
všechno z nadhledu. Za parníkem se ze zpěněné 
hladiny vířil krásný chvost. Potkávali jsme jiné parníky a 
loďky a také ty, kdo se snaţili udrţet a nepřevrátit na 
jakémsi prkně, na kterém se odstrkovali pádlem. Jedná 
se o sport Paddleboarding. Po několika málo zastávkách 
jsme dorazili do cíle naší paroplavby. 

Tam jsme chvilku pobyli ve stínu stromů. Někteří z nás si 
tam chladili nohy ve vodě, jiní si třeba i zaplavali. Také 
jsme si zašli na něco na ochlazení. Takţe nanuky, 
ledová káva a chlazený dţus se servírovaly o sto šest. 
Jen nás trochu otravovaly vosy, tak jsme jim museli 
ukázat, kdo je tam šéf. Po tom všem nastal čas jít do 
stínu stromů a počkat, aţ přijede parník, kterým se 
vrátíme zpátky. Při zpáteční cestě jsme viděli tu 
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nádhernou krajinku jako předtím, tentokrát v obráceném 
směru jízdy. Cestu jsme si krátili ochlazováním nápoji z 
lodního automatu. A nakonec jsme byli zase v tom 
přístavu, ze kterého jsme vyjeli. Potom jsme si dali na 
cestu ještě něco studeného a vydali jsme se na nádraţí 

Článek napsal pan Michal Voráček 

 
RADY A TIPY 

 

JAK SE ZBAVIT ŠPATNÉ NÁLADY 

Blíţí se podzim a méně světla. Na kaţdém rohu na nás 
číhá někdo nebo něco, co nám chce zkazit náladu. Ať uţ 
je to někdo v práci, tchýně, soused, či faktura za telefon. 
Nenechte si zkazit náladu jen proto, ţe se vám nedaří. 
Ţijeme jen jednou, tak proč si kazit den! 
 

Ať je hudba tvůj lék! 

Je vědecky dokázáno, ţe hudba je na lidský organismus 
opravdu blahodárná. Pohodlně se usaďte a pusťte si 
svoje oblíbené CD. Čím harmoničtější a klidnější hudba 
vám zpříjemňuje den, tím klidnější po jejím poslechu 
budete. Neprokázaly to jen nedávno zveřejněné pokusy 
na krysách, ale letité zkušenosti mnoha lidí 

Koupelna 

Koupelna. Tak to je oblíbená místnost nejen ţen. V 
takové koupelně se nálada zlepšuje snad nejlépe. Komu 
by nezlepšila náladu vana plná pěny, s olejem, a 
plovoucí kachnička? Naloţte se do vany na dobrou půl 
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hodinku, vzpomeňte na mládí a vesele si uţívejte 
obláčky voňavé pěny. 

Zamyslete se 

Proč máte špatnou náladu? Jen proto, ţe jste se ráno 
špatně vyspali? Nic se vám nedaří? Den B? Ale na to se 
přece neumírá! Hlavně se nelitujte. Vţdy, kdyţ vám 
vpadne do mysli myšlenka, ţe jste nejnešťastnější 
člověk na světě, vzpomeňte si na někoho, komu je 
daleko hůř. Jste zdravý, máte co jíst, a ţijete v 
demokratické republice. Co víc si přát! 

Udělejte si radost! 

Jste po koupeli, po poslechu muziky, po zamyšlení a 
stále jste na dně? Vyrazte ven! Ve stínu vašeho bytu 
vám uţ lépe nebude a proto se upravte (i to člověku 
můţe zvednout náladu) a jděte si udělat radost. Kupte si 
nové triko, boty, brýle nebo kabelku! Aţ budete z 
obchodu odcházet domů, budete tak okouzleni vaším 
novým objevem, ţe si na splín ani nevzpomenete. 

Udělejte párty 

Udělejte čajový dýchánek. Kupte pár druhů čaje, 
sušenky, oříšky a pozvěte pár přátel. Pobavte se s nimi, 
proberte minulost, přítomnost i budoucnost a všechno 
další, co vás zajímá. Není nic lepšího, neţ sedět ve 
vyhřátém obýváku a bavit se s přáteli, které máte rádi. 
Krom toho, potěšíte ne jen sebe, ale i své přátele. 

Dejte si dobré jídlo 

Jsme prostě lidi, a proto nám náladu zlepší cokoli, co 
potěší naše tělo. K tomu neodmyslitelně patří jídlo! 
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Dobře se najezte. Je na vás, jestli půjdete hlad zahnat 
do luxusní restaurace či si něco uvaříte doma. Hlavní je, 
aby vám jídlo chutnalo a dodalo vám tolik potřebnou 
energii a samozřejmě lepší náladu. 

Čtení pro radost 

Jsme v době, kdy více neţ klasická literatura převládají v 
oblíbenosti bulvární časopisy. No, nevadí. Vţdyť co nám 
zpříjemní náladu víc, neţ informace, ţe některá známá 
tvář se rozvádí, ţe si zlomila nohu či ţe se ztrapnila v 
hypermarketu. Jsme takoví, a tak ať si sedněte nad 
bulvár či nad Romea a Julii, hlavní je, ţe budete mít z 
četby radost. 

Buďte fit! 

Nemyslete si, ţe pohyb vám nezvedne náladu! 
Samozřejmě, ţe ano. Posilovnu máme dnes v kaţdém 
větším městě, takţe dost lenošení a vzhůru k ní! Krom 
toho, ţe vám rozproudí krev a pomůţe zapomenout na 
psychické problémy, taky budete fit a budete se cítit líp 
jak psychicky, tak fyzicky. 

Inspirováno serverem ozivote.cz 
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VÝSTAVA DA VINCI INVENTIONS 
Dne 18. srpna jsme navštívili velkou inspirující výstavu 

vynálezy a studie uměleckých děl mistra Leonarda Da 

Vinci, která se konala v Paláci Lucerna ve Velkém sále.  

Po celou dobu výstavy nás provázela milá a ochotná 
slečna, která nám odhalila ţivot mistra Leonarda. Na 
úvod jsme se dozvěděli jen něco málo o Leonardově 
dětství, a to z toho důvodu, ţe se o jeho dětství 
nedochovaly ţádné zápisy. Víme jen tolik, ţe se narodil 
v Toskánsku nedaleko města Vinci, odtud jeho jméno Da 
Vinci. Vzhledem k tomu, ţe Leonardo byl 
významný malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebn
ík, spisovatel, vynálezce a konstruktér, byla celá výstava 
rozdělena do několika sekcí. První vystavené exponáty 
se týkaly letectví. Jedním z vystavených exponátů byl 
např. jednoduchý padák ve tvaru pravidelného 
čtyřbokého jehlanu. A opravdu, jak se později 
experimentálně prověřilo, rozměry které vypočítal, byly 
přesné. Da Vinci dále vynalezl anemometr na zjišťování 
směru foukaní větru, anemoskop, který pravděpodobně 
zjišťoval rychlost větru, a inklinometr na kontrolu 
vodorovné pozice při letu. Další skupina zahrnovala 
válečné stroje. Patrně nejznámějším Leonardovým 
bojovým strojem bylo vozidlo ve tvaru ţelvy poháněné 
osmi muţi. Dále se zabýval návrhy obléhacích strojů 
(např. obrovské kuše, balisty, katapulty, obléhací 
věţe…), vylepšoval konstrukci děl, a dokonce pro ně 
navrhl několik tvarů projektilů. Značnou část svého 
ţivota věnoval Leonardo studiu anatomie člověka. 
Obrazy zachycující lidské tělo, které jsme viděli, byly 
přesné, jako kdyby vznikly za pomoci moderních 
rentgenů. Leonardo prý maloval tyto studie i črty podle 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%AD%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodov%C4%9Bdec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spisovatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyn%C3%A1lezce
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skutečnosti. Pitval lidská těla, aby poznal anatomické 
zákonitosti. Kdyţ ve sluţbách Cesare Borgii, 
doprovázel ho do bitev jenom proto, aby získal mrtvoly 
vojáků a ty pak podrobně studoval. Víme, ţe Leonardo 
byl všestranně nadaný člověk. Je proto velmi zajímavé, 
ţe ač se z jeho tvorby dochovalo pouhých deset 
hotových obrazů, celý svět ho zná především jako 
vynikajícího malíře. Nejvíce informací jsme se dozvěděli 
o obrazu Madona ve skalách, který byl na výstavě 
přítomen hned dvakrát a to z toho důvodu, ţe první 
obraz, který namaloval na zakázku pro kapli 
v milánském kostele církvi nevyhovoval. A tak musel 
vytvořit další obraz přesně podle poţadavků církve. K 
nejznámějším malbám na světě nepochybně patří 
Poslední večeře. Tato malba je jasně  viditelná  na  zdi 
Santa Maria delle Grazie  a je 
povaţována  za  Leonardovu nejkrásnější práci. V 

Leonardově době se nástěnné obrazy nanášely na 
čerstvou vápennou omítku. Pro Poslední večeři si ovšem 
Leonardo vybral zcela nezvyklou techniku – nanášel 
temperu na suchý podklad a to z toho důvodu, ţe chtěl 
na obraze pracovat velmi pomalu. Maloval s přestávkami 
skoro tři roky, coţ tehdy nebylo běţné. Výsledkem bylo 
dílo, které dodnes dělá dojem obrazu za obrazem. To, 
ţe se dochovala dodnes je zázrak samo o sobě. Na 
konci výstavy jsme si mohli také prohlédnout a osahat 
zkonstruovanou klikovou hřídel, převody a ozubená kola. 

Celková výstava byla velmi rozlehlá a plná zajímavých 
informací. Vystavených exponátů bylo mnoho a ještě 
více zajímavostí o nich. Mohu říci, ţe nám výstava 
zprostředkovala poznávací a povznášející záţitek. Snad 
jen obraz Mony Lisy chyběl. 

Článek napsala Andrea Lázničková 
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KNIHY DO UŠÍ 
 

Mým marodům – Jak vyrobit pacienta 
 
Autor: Jan Hnízdil 
Ţánr: fejeton 
Rozsah: 1 CD ve formátu MP3 
Délka záznamu: 08:44:19 
Čte: Michal Roneš 
Hodnocení: 80% 
Knihu půjčuje: Městská knihovna Jihlava 
 
Kniţní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze 
vřele doporučit všem, kteří si povaţují zdraví vlastního i 
zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat. 
Mohou si být jisti, ţe je četba nejen poučí, nýbrţ i 
povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiţ dar psát 
přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a 
humorem, ať uţ je řeč o záludnostech úzce odborných, 
nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu 
či o politice. A jak se sluší na vyznavače psychosomatiky 
a celostního pohledu na člověka, nikdy nezapomíná 
uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech 
zákoutí ţivotních příběhů. 
 
Akcionáři farmaceutických firem, obchodníci se zdravím 
a vůbec všichni, kdo tahají za páky práškovacího stroje 
současného zdravotnictví, nechť se chrání knihu Mým 
marodům byť jen otevřít. Četba autorových sloupků, 
fejetonů a glos má totiţ účinky pro ně zcela neţádoucí, a 
mohla by jim tudíţ lehce přivodit těţké srdeční selhání, 
náhlou mozkovou příhodu nebo jen nutkavé svrbění 
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dlaní. A kdoví jak by dopadli, kdyby se pak s řečenými 
potíţemi svěřili do péče té své, biotechnologické 
medicíny, která sice přičinlivě léčí, avšak raději 
neuzdravuje, neboť permanentní pacient je zlatý důl, 
kdeţto ze zdravého nic nekápne. 
 
Kniţní výběr z článků a úvah MUDr. Jana Hnízdila lze 
naopak vřele doporučit všem, kteří si povaţují zdraví 
vlastního i zdraví společnosti a jsou ochotni pro ně něco 
udělat. Mohou si být jisti, ţe je četba nejen poučí, nýbrţ i 
povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiţ dar psát 
přístupně a srozumitelně a navíc i s vtipem, elegancí a 
humorem, ať uţ je řeč o záludnostech úzce odborných, 
nebo o věcech obecnějšího dosahu, o lékařství, o sportu 
či o politice. A jak se sluší na vyznavače psychosomatiky 
a celostního pohledu na člověka, nikdy nezapomíná 
uvádět zcela konkrétní příklady a pronikat do všech 
zákoutí ţivotních příběhů. 
 
"Lékař je člověk, který podává léky, o nichţ ví jen velmi 
málo, k léčbě nemocí, o nichţ ví ještě méně, lidem, o 
nichţ neví vůbec nic". Voltairova slova vystihují paradox 
biologické medicíny, jeţ vychovává špičkové specialisty, 
pro něţ je porozumění nemoci důleţitější, neţ 
porozumění pacientovi. Za obrovských nákladů tak 
medicína stále méně přispívá ke zlepšení zdraví. V roce 
2004 překročily náklady na léky v ČR 55 miliard korun. 
Počet občanů obávajících se o své zdraví se přitom 
stále zvyšuje, v roce 2005 obavy vyjádřilo 42 procent 
lidí. Něco tu zkrátka nehraje. Problém není jen v tom, jak 
se ve zdravotnictví plýtvá. Problém je v samotném 
základu biologické medicíny, v úzkém zaměření na 
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chorobu, v ignorování celostního, komplexního přístupu 
k člověku ve zdraví i nemoci. 
 
Komentáře z diskusního fóra: 
 
„V této knize je více pravdy neţ si jsou schopni někteří z 
nás vůbec přiznat. ... Doporučuji všem, kteří si myslí, ţe 
je prášky a lékaři chtějí v první řadě uzdravit.― 

(Arsi007) 
 
„Nevšední pohled na pacienty, choroby a jejich příčiny. 
Rozhodně zajímavé počtení - i kdyţ se vším určitě 
nesouhlasím, názory MUDr. Hnízdila a jeho příběhy 
nabízí úplně jiný pohled na tuto problematiku, neţ jak 
nemoci, lékaře obvykle vnímáme.― 

(Marceles) 

 
PŘESMYČKY 

 
V naší sérii přesmyček Vám přinášíme další. Tentokrát 
na téma Jména českých králů: 
 

JOBVOŘI, VYHNĚPIST, VLASTIVAR, VALAVC,  
VOLBALES, AJODVLIV, MÍRAROJ, HOŘILCD,  

VLASTIBEŘ, RÁDNOK, POLSKUVAT, VSADILLVA 
 

Vaše odpovědi nám můţete elektronicky zasílat  
do konce září 

na emailovou adresu 
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz 

První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU. 
 

Správné odpovědi z prázdninového kvízu: 
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Ledeč, Kámen, Brtnice, Roštejn, Jaroměřice, Náměšť, 

Polná, Bystřice, Světlá, Telč, Třebíč, Třešť, Meziříčí, 

Ţďár.  

 
ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun  

Vláda schválila návrh nařízení předloţené ministryní 

práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se 

od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 

korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč 

na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postiţené se 

navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. V návaznosti na to se 

valorizují i nejniţší úrovně zaručené mzdy pro 

zaměstnance, jejichţ mzdy nejsou sjednány v 

kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných 

sluţbách a správě. Zvýšení se týká také zaměstnanců, 

kteří jsou poţivateli invalidních důchodů, pro tyto osoby 

zůstala sazba minimální mzdy od jejího opětovného 

zavedení v roce 2013 v nezměněné výši, tj. 8 000 Kč za 

měsíc nebo 48,10 Kč za hodinu. Vláda na svém jednání 

dne 25. května 2015 schválila Národní plán podpory 

rovných příleţitostí pro osoby se zdravotním postiţením 

na období 2015 aţ 2020. Tento materiál obsahuje 

opatření, které má odstranit nerovnoprávné postavení 

osob se zdravotním postiţením v odměňování minimální 

mzdou. Termín pro jeho splnění je stanoven na začátek 

roku 2017 a od uvedeného data by tedy měla být 
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uplatňována pouze jedna sazba minimální mzdy a 

nejniţších úrovní zaručené mzdy shodně pro všechny 

zaměstnance. Dorovnání sníţených sazeb pro 

zaměstnance s invalidním důchodem k základní sazbě 

minimální mzdy bude provedeno postupně. V roce 2016 

se sazby zvyšují z 48,10 Kč za hodinu na 55,10 Kč za 

hodinu a z 8 000 Kč za měsíc na 9 300 Kč za měsíc. 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 
 

ZAJÍMAVOST 
 

Kde vznikl černý deštník? 

V roce 1661 sepsal John Evelyn satirickou knihu o 
zakouřeném Londýně, kterou nazval „Fumigumium―. 
Město bylo cítit na míle daleko, sluneční paprsky se 
stěţí prodíraly městským ovzduším, špatný vzduch 
dokonce ničil kamenné monumenty a na ţelezných 
předmětech vytvářel korodovanou krustu. 

Zdá se, ţe právě jemné saze vedly k dalším 
vymoţenostem, například k vnitřnímu obloţení domů. 
Šaty se musely neustále čistit a tapiserie byly během 
několika let zcela zničeny, takţe se přestaly do Londýna 
dováţet. Normálně bychom tyto změny přičítali nové 
módě nebo změně ţivotního stylu, ale zdá se, ţe důvod 
byl mnohem prostší – energetická krize se řešila 
spalováním uhlí. K největším problémům docházelo při 
dešti, který vymýval saze z ovzduší. Kolem roku 1700 se 
rozšířil klasický anglický deštník, který chránil více před 
sazemi neţ před samotným deštěm. Jeho tradiční černá 

http://www.mpsv.cz/
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barva byla nutná z praktických důvodů, aby šmouhy od 
sazí nebyly vidět. Šlechtický či vojenský oděv byl v té 
době stejně drahý jako dnes ojetý automobil a jeho 
údrţba byla neméně nákladná, takţe stál za péči. 

Zdroj: http://casopis.vesmir.cz/ 
 
 

NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 
 
SVATOVÁCLAVSKÁ DANCE PARTY 
 
Kdy: 25. 9. 2015 
Kde: Dělnický dům, Ţiţkova 15, Jihlava 
 
 
TERA-AQUA-FLORA 
 
Kdy: 26. 9. 2015 
Kde: Dělnický dům, Ţiţkova 15, Jihlava 
 
Nákup zvířat a potřeb pro zvířata 
9:00 – 12:00 pro návštěvníky. 
Vstupné: dospělí 40 Kč, děti, ZTP, ZTP/P 20 Kč 
 
 
DRAVCI NAD HLAVAMI V ZOO 
Kdy: 1. 9. - 30. 9. 2015, kaţdý den kromě pondělí v 
11:00 a v 15:00 
Kde: ZOO JIhlava 
 
Přijďte se podívat na krásu dravých ptáků a sov zblízka!  

http://casopis.vesmir.cz/


 

27 
 

Zajímavé vyprávění ze ţivota dravců a sov včetně 
praktických ukázek předvádějí kaţdý den kromě pondělí 
manţelé Školoudovi. Sokolníky v akci lze vidět vţdy v 
11.00 a v 15.00 hodin v prostoru sadu, jeţ spojuje nový 
vstupní areál s expoziční částí zoo. 
Manţelé Školoudovi se nevěnují pouze výcviku, ale i 
chovu vzácných dravců. Celkem se jim podařilo jiţ přes 
padesát odchovů! Mláďata putují buď zpět do volné 
přírody, nebo k dalším sokolníkům. 
 
 
HAVAJSKÉ OSTROVY – CESTOVATELSKÁ 
PŘEDNÁŠKA PETRA NAZAROVA 
 
Kdy: 30. 9. 2015, 17:00 
Kde: Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava 
 
Záţitky z dvanáctiměsíčního pobytu na Havaji. 
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AKCE V ZÁŘÍ 
 

9. 9. 2015 – PĚŠÍ VÝLET Z PŘÍMĚLKOVA NA ROKŠTEJN 

SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 

5429/1A   V 9:00 HOD. NEBO PŘÍMO NA VLAKOVÉM NÁDRAŢÍ 

JIHLAVA V 9:15 HOD. ODJEZD VLAKEM DO PŘÍMĚLKOVA 

V 9:30 HOD. CELKOVÁ PĚŠÍ TRASA JE CCA 4KM DLOUHÁ A 

ZAČÍNÁ V OBCI PŘÍMĚLKOV ODKUD PŮJDEME 

K PŘÍMĚLKOVSKÉ TVRZI A DÁLÉ BUDEME POKRAČOVAT NA 

ZŘÍCENINU HRADU ROKŠTEJN. ZPÁTEČNÍ CESTA Z HRADU 

POVEDE SMĚREM K HRÁDKU PŘÍMĚLKOVA POTÉ NA 

VLAKOVOU ZASTÁVKU. ZPĚT DO JIHLAVY POJEDEME 

V 14:02 HOD. S SEBOU SI PROSÍM VEZMĚTE PITÍ JAK PRO 

SEBE, TAK PRO PEJSKY A HLAVNĚ SVAČINKU. V OKOLÍ NENÍ 

BOHUŢEL ŢÁDNÁ RESTAURACE, TAKŢE OBĚD A DOBROU 

NÁLADU S SEBOU.   

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 9. 2015 

 
10. 9. 2015 – 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  

 

16. 9. 2015 – 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  
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17. 9. 2015 – MEZI SVĚTY 

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ HORNÍ OD 10:00 HOD. DO 16:00 

HOD. Přijďte nahlédnout do světa handicapovaných… 
Přijďte zaţit kaţdodenní realitu nevidomých a vozíčkářů. 
Liga vozíčkářů, o.s. VOR, Centrum pro zdravotně 
postiţené kraje Vysočina, DMA Praha s.r.o., 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Tyflo Vysočina Jihlava, 
o.p.s. 
 

 

23 - 25. 9. 2015 – CHATA ČEŘÍNEK 

Pobytový výlet na chatě Čeřínek (Horní Hutě 14), který 

se bude konat dne 23. 9. 2015 – 24. 9. 2015 (2 noci). 

Chata Čeřínek se nachází 4km od vesnice Cejle, coţ je 

vesnice leţící 11km od Jihlavy. Zatím je zamluvená 

polopenze (snídaně, večeře). Vodící pejsci mají vstup 

povolen s podmínkou, ţe pokud vyrobí hromádku 

neštěstí nebo jinou lumpárnu, páníček musí uklidit. Co 

se týče ceny ubytování s polopenzí na osobu na 2 noci 

to činí celkem 800,-Kč.  

Spojení: Vyjíţdět se bude z Jihlavy dne 23. 9. 2015 

v 8:15 hod. z nástupiště 12. Příjezd do obce Cejle v 8:29 

hod. odtud půjdeme trasu cca 4km směr Horní Hutě. 

Podotýkám, ţe se jedná o 4km chůze do kopce. Na zpět 

se bude odjíţdět v pátek 25. 9. 2015 buď po snídani 

v 8:22 hod nebo pozdějším spojem v 11:21hod. Bude 

záleţet na Vašem rozpoloţení a chuti se vracet domů. 

Těšit se můţete na pěší turistiku okolní krajinou, opékání 
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špekáčků u ohně s kytarou a také budou připraveny 

společenské hry. Toto jsou zatím veškeré informace, 

které Vám v tuto chvíli jsem schopna nabídnout. Pokud 

budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na mě obrátit. 

Pokusím se o zodpovězení veškerých Vašich dotazů. 

Zájemce prosím o nahlášení účasti nejdéle do 4. září 

2015 a to z důvodu rezervace pokojů. Celková kapacita 

je cca 10 klientů s tím, ţe jsme schopni zajistit doprovod 

5-ti lidem.  Pro velké zvědavce připojuji odkaz na 

ubytování: http://www.chatacerinek.cz/ 

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 9. 2015 

 

30. 9. 2015 – TRÉNINK PAMĚTI 

PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 

5429/1A  TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA  
ING. JAROSLAVA BERÁNKA.  

TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 28. 9. 2015 
 

30. 9. 2015 – DEN S TYFLOCENTREM JIHLAVA, O.P.S. 

ZÁMECKÉ KONÍRNY PURCNEROVA 62, MORAVSKÉ 

BUDĚJOVICE, OD 10:00 HOD. DO 16:00 HOD. CO VŠE SE 

DOZVÍTE? JAK POMÁHÁ TYFLOCENTRUM JIHLAVA, O.P.S. 
OSOBÁM SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM, JAK SE K NEVIDOMÝM 

CHOVAT, JAK S NIMI KOMUNIKOVAT, A JAK JIM SPRÁVNĚ A 

BEZPEČNĚ NABÍDNOUT POMOC. SOUČÁSTÍ BESEDY JE I 

PRAKTICKÁ UKÁZKA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK A BESEDA 

S NEVIDOMOU PANÍ PETROU. BUDETE MÍT MOŢNOST 

DOTAZŮ A DISKUZE JAK SE SAMOTNOU NEVIDOMOU PANÍ 
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PETROU, TAK I S PRACOVNÍKY ORGANIZACE 

TYFLOCENTRUM JIHLAVA, O.P.S. AKCE JE PRIMÁRNĚ 

URČENA PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST SE ZÁJMEM O ZRAKOVĚ 

POSTIŢENÉ OSOBY.  

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Libuše Bušová 

Dominik Vanko 

SMÍCH LÉČÍ  
 

Muţ leţí v nemocnici s těţkým zraněním. Jeho ţena za 
ním chodí kaţdý den, aţ jednoho dne, kdy má muţ uţ 
dost síly na to, aby promluvil, jí říká: 
„Byla jsi se mnou, kdyţ mě jako studenta vyhodili ze 
školy. Byla jsi tu, kdyţ mi zemřela matka i otec. Stála jsi 
při mně, kdyţ nám hurikán odnesl dům, dokonce jsi mě 
neopustila, kdyţ mě vyhodili z práce. Víš, co si myslím?" 
„Copak, miláčku?― ptá se ţena s leskem v očích. 
„Ţe ty mně, ţenská, nosíš smůlu.― 
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 
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e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 

www.tyflocentrumjihlava.cz 
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