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Vážení a milí čtenáři,
vítáme Vás v dalším měsíci u našeho nového čísla
časopisu. Je krásně a nějaké to zlatavé listí nám ještě
drţí na stromech. I přes chladné počasí se můţete
rozehřát například novou soutěţní hrou Scrabble, která
nahrazuje Přesmyčky. Věříme, ţe i tuto rubriku si velmi
brzy oblíbíte. Další novinkou je rubrika Angličtina pro
začátečníky. Bude Vám pomáhat učit se anglicky úplně
od začátku, ale také v tom, abyste věčnými začátečníky
nezůstali. Mějte se hezky, a těšíme se, aţ Vás zase
uvidíme.

S časopisem
Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň děkují
zaměstnanci TyfloCentra Jihlava
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PODZIMNÍ PODĚBRADY
Vypráví Ilona a její fenka Sally.
V pondělí ráno 12. 10. 2015 mě panička vytáhla
z postele a já jsem tak trochu tušila, ţe asi někam
pojedeme. Netušila jsem ale vůbec, kam. Nasedly jsme
do vlaku a vypadalo to, ţe jedeme do Jihlavy. Zrada. Uţ
máme vystupovat, ale panička sedí a jedeme dál, kam?
Trochu jsem se bála. Potom, kdyţ jsme konečně vysedly
z rychlíku a panička našla ty, se kterými chtěla cestovat,
poznala jsem i já, ţe tam jsou mí staří kamarádi, Aranka
a Black.
V Kolíně, kam jsme dorazili se zpoţděním, naše
skupina nasedla do osobáku a za půl hodiny jsme
vysedali v Poděbradech.
Potom se procházelo lázeňským parkem a moderní
kolonádou v Poděbradech. Panička mě stále drţela
nakrátko a nadávala mi, abych se nemotala pod nohy.
Ale já se nemotala. Jen mně nevyhovovalo tempo.
Kdyby se šlo rychleji, víc bych toho pročichala. Potom
jsme vešli do hotelu a já jsem pochopila, ţe mě tady
moc nechtějí. Panička mě neustále tahala na rukách,
jako bych neměla snad vlastní nohy. Ani jsem se
nemohla podívat do těch dveří, kde se linuly libé vůně.
Aspoň mě nechali podívat se z balkonu.
Po ubytováni v hotelu Junior se naše velká skupina i
s vodícími pejsky vydala do pizzerie Trattoria na
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Náměstí Jiřího z Poděbrad, kde jsme si dali vynikající
oběd. Někteří si vybrali pizzu a jiní zase zvolili dýňové
menu. Vše nám moc chutnalo. Odpoledne se šlo na
poznávací procházku po Poděbradech. Šli jsme kolem
Havířského kostelíka, o kterém jsme se dozvěděli, ţe
kostelík stojí na místě starého poděbradského
popraviště, kde bylo roku 1496 popraveno 10
kutnohorských havířů. Poté jsme zavítali do restaurace a
penzionu Obora, který jak se lze domnívat podle názvu
stojí v poděbradské oboře zaloţené roku 1548 prvním
českým panovníkem z Habsburského rodu Ferdinandem
I. Naše cesta dál pokračovala po koruně protipovodňové
hráze, podél řeky Labe a nevynechali jsme ani známé
výletní místo Poděbradský ostrov. Ostrov leţí na řece
Labi mezi zdymadlem a vodní elektrárnou.
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Na fotografii zleva: Iveta B., Lenka Š., Ondřej Z.,
Monika H., Josef S., Andrea L., Josef V., Rudolf V.,
Jaroslav B., Jana V., Michal V. Ilona P., Zdeněk Š.
Potom mě zavedli zase do toho hotelu a panička mě
nechala s děvčaty z TC. Mám být prý hodná. Nechápu
vůbec, proč mě nevzala s sebou. Měla jsem taky chuť
na „kuřízek.“
Po dobré večeři jsme byly uţ dost unavení, ale přes
to jsme se vydali na průzkum a nakonec zakotvili
v Restauraci v Pivovaře, kde jsme příjemně uzavřeli
pondělí. Večer jsem dostala sice jen granule, ale pak se
nádherně spalo aţ do rána.
Bylo tady úterý a nás čekala exkurze ve sklárnách
Bohemia Crystal. Do skláren nemohli pejsci kvůli tomu,
ţe by si mohli pořezat od popadaných střepů pacičky.
Proto zůstali na hotelu, kde je hlídala Jana Voráčková,
která se sama nabídla.
K této situaci má Sally také příhodu. Vše začalo
příšerně ve chvíli, kdy jsme došli do hotelu. Panička mě
vrazila do náručí jedné z těch tří slečen ze včerejška a
zase mi zmizela. Kdyţ přišla, voněla sýrem a mně nic
nepřinesla. Potom mě odnesla do pokoje, kde mě
nakonec nechala. Byla tam Aranka s Janou Voráčkovou.
Nakonec tam přivedli i Bleka a Jana ho hladila a mě si
nevšímala. Kdyţ jsem jí začala nadávat, tak se otevřely
dveře a mě se otevřela příleţitost, které jsem plně
vyuţila. Kde je panička a kde je ten sýr, který mi
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nepřinesla? Vyběhla jsem rychle ze dveří a utíkala, co
mi nohy stačily. Bavilo mě to, protoţe mě uţ dlouho
takhle nikdo nehonil. Ale tam, kde ta panička vţdycky
mizí, byli jen cizí lidé a sýr nikde neleţel. A taky jsem
musela utíkat, aby mě Andrea nechytila. Potom na
chodbě po mě skočila Jana a já jí vyklouzla. Jenţe mě
zákeřně obklíčily a Monika mě pak ulovila. Stejně to ale
byla sranda. Potom, kdyţ jsem byla odchycená, tak mě
zavřeli zase do pokoje, ale Jana se mi uţ víc věnovala.
Nevím ale, kam se poděla panička? Přišla aţ za moc
dlouho.
No, panička se toulala v továrně na krásu. Tedy
skleněnou krásu s názvem Bohemia Crystal. Bylo to
nádherné. Dozvěděli jsme se, ţe továrna byla zaloţená
v roce 1876. Od roku 1927 se výroba ze sodovápenatého skla začala přeorientovávat na olovnatý
křišťál. Ten vyrábí dodnes. Většina výroby asi 90% jde
na export. Zájemci pocházejí nejčastěji z Ruska či
Spojených arabských emirátů. Broušené sklo je
nádherné a určitě by nemělo být jen ve vitrínách, ale na
druhou stranu je tak drahé, ţe při běţném uţívání má
našinec strach, ţe ho rozbije. Sklo je dost těţké, a
krásně zvoní. Tady z něj v brusírně vyrábí umělecká
díla. Viděli jsme také skláře při práci s píšťalou. Ţhavé
sklo dosahuje teploty 1400°C, kdyţ se namotává jako
med na píšťalu. Pak se tvaruje a vyfukuje, kdyţ se dává
do formy, teplota klesá na 1200°C. Pak se v dřevěné
formě z bukového dřeva chladí a dále tvaruje.
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Sklář je v továrně jen jeden. Jinak je výroba strojní.
Tedy, kromě broušeného skla, které se dělá ručně,
pomocí diamantových kotoučů. Vzor je po vybroušení
matný, ale pomocí chemických lázní (kyselina sírová a
chlorovodíková) je opět lesklý. Lesk se občas s matem
doplňuje. Matné části se pak dobrušují později. A kam
se dají nepovedené kousky? Rozbijí se, rozemelou a
pak se přidávají do směsi křemičitého písku. Maximálně
se můţe přidat 50% této střepové hmoty. Všem se nám
ve sklárnách líbilo. Bylo to určitě dobře proţité
dopoledne.
Po prohlídce skláren jsme šli na oběd do restaurace
U Bílé růţe. Odpoledne jsme navštívili Muzeum Polabí.
Zjistili jsme tady, ţe v druhohorách bylo na tomto území
mělké křídové moře, kde ţilo mnoho drobných i
obrovských tvorů. Kdyţ moře vyschlo, objevila se tady
nová zvířata. V třetihorách se objevují i předchůdci lidí.
Pak jsme přes dobu kamennou, bronzovou a ţeleznou
postoupili aţ k baroku. Nakonec jsme si poslechli něco o
historii lázeňství a zopakovali si historii sklářství v tomto
kraji.
Po večeři jsme šli do Zámecké kavárny, kde pro nás
PhDr. Dana Marková zamluvila posezení. PhDr. Dana
Marková je psycholoţka, která se podílela na projektu,
který realizovalo TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Projekt
probíhal celkem 12 měsíců od listopadu 2014 aţ po říjen
2015. Během této doby jsme my, uţivatelé projektu měli
moţnost se účastnit jak seminářů a sezení
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s psycholoţkou PhDr. Danou Markovou, tak i Job clubů,
které byly zaměřeny na výměnu zkušeností, nabídek
práce a nácvik dovedností nezbytných pro získání
zaměstnání. A právě v Zámecké kavárně proběhlo
celkové shrnutí projektu, jednotlivých aktivit, kterých
jsme se účastnili a zhodnocení toho, čemu všemu jsme
se naučili. A protoţe ne všichni uţivatelé projektu se
účastnili aktivit stejnou mírou, rozhodli se pracovníci
TyfloCentra Jihlava, o.p.s. odměnit nejaktivnějšího
uţivatele projektu. Jako nejaktivnějším uţivatelem
projektu byl vyhlášen a odměněn pan Josef Vondra.

Fotografie ze Zámecké kavárny s PhDr. Danou
Markovou uprostřed.
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Potom se zpívalo a hrálo na kytaru. Večer příjemně
ubíhal a neţ jsme se nadáli, bylo kolem jedenácté. Byl
čas jít spát. Vţdyť zítra budeme odjíţdět domů.
Ve středu jsme se probudili do deštivého dne.
Déšť nám ale nemohl náladu zkazit, protoţe nás čekalo
sezení s PhDr. Danou Markovou, na které jsme se
všichni těšili. Dana si pro nás připravila kvíz o tom, co si
pamatujeme o Poděbradech. Bylo toho sice dost, ale
naše skupina měla zelenou barvu útěchy. Vyhráli
červení. Jak jinak. Červená je barva vítězství. Ale
nevadí. Příště to můţe být úplně jinak. Vlastně vyhrál
kaţdý, kdo si tento výlet do Poděbrad uţil a přeţil
v pohodě i zpáteční cestu. Ta totiţ taky nebyla
jednoduchá. Měli jsme štěstí v Poděbradech a Kolíně a
od Golčova Jeníkova uţ jen zpoţdění. Uţ se těšíme na
jaro, nebo na další výlet do Poděbrad, aţ bude :-D
No, teda jestli si to panička uţila, tak já jsem toho
měla dost. Jsem ráda, ţe jsem doma a můţu spát. Ta
cesta zpět byla šílená. Musela jsem sedět jen na klíně, a
bylo mi vedro. Panička mě nepustila na sedadlo,
v rychlíku bylo plno lidí. Potom mi v té stanici, kde
vysedáme, kdyţ jedeme do Jihlavy, všichni vysedli.
Zůstala jsem zase jen s paničkou. Ale na sedačku mě
zase nepustila. Bylo to fajn, ale jsem unavená, tak haf a
pac příště. Vaše Sally.
Článek napsala paní Ilona Ptáčková
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ZAMĚSTNÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU OP LZZ
Poděkování TyfloCentru Jihlava, o.p.s. za pracovní
uplatnění v roce 2015
Je tomu rok, co se začalo rozhodovat o tom, kdo se
zúčastní nového projektu a bude mu umoţněno půl roku
pracovat. Já jsem byla jedna z vybraných klientů, kteří
měli moţnost pracovat buď jako operátor audiopřepisu,
nebo pracovník v sociálních sluţbách. Paní ředitelka
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší a ředitelka Novoměstských
sociálních sluţeb, paní Ing. Hana Janů se spolu
domluvily, a já jsem od dubna mohla nastoupit na místo
pracovnice v sociálních sluţbách v Centru Zdislava.
Samozřejmě
tomu
všemu
ještě
předcházelo
čtrnáctidenní školení v Lukách nad Jihlavou. Práce pak
trvala od dubna 2015 do září 2015.
A, tak uţ je to za námi. Půl roku uteklo, jako voda a
projekt se uchýlil ke konci. Je tedy čas rekapitulace.
Budu mluvit jen za sebe, ale třeba to tak vidí i ostatní
uţivatelé projektu.
Mohu říci, ţe půlrok zaměstnání mi opět spíš zase
dal, neţ vzal. Co mi vzal? Ani nevím. Snad jen, ţe jsem
neměla tolik volného času. Teď se to změní. A toho, co
mi dal, toho je hodně.

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

11

Uţ dříve jsem psala, nebo říkala, ţe mě tohle
zaměstnání naučilo, ţe lidé jsou úplně jiní, neţ se nám
na první pohled můţe jevit. Kaţdý člověk je jiný a je
třeba ke kaţdému i jinak přistupovat. V Centru Zdislava
jsou klienti s mentálním a kombinovaným postiţením.
Jsou tady také autisté a i nevidomá slečna. Je to taková
pestrá základna klientů. Já jsem si je trochu obhlédla, uţ
kdyţ jsem docházela do Zdislavy jako klientka. Ale teď
jsem měla s těmito lidmi pracovat a měla jsem se chovat
tak, abych splňovala náročné podmínky, které jsou na
tyto pracovníky kladeny. Já vím, ţe někomu to tak
nepřipadá, ale i kdyţ se můţe tato práce zdát snadná, je
vyčerpávající a náročná na psychiku. Na druhou stranu
mě nabíjela energií a chutí do další činnosti. Kaţdý
pokrok lidiček, kteří mají různé problémy, byl pro mě
větším ohodnocením, neţ výplata na účtu. Dala mi totiţ
něco, co peníze nevyváţí a co má trvalou hodnotu. Pro
mě je tohle důleţitější, neţ peníze. Ano, ty nejlepší věci
jsou zadarmo. I kdyţ i tohle není tak celkem pravda.
Investicí je trpělivost a ochota spolupracovat, vysvětlovat
a pomáhat.
Kolektiv byl také vynikající. Vzájemně jsme všichni
mezi sebou spolupracovali a neslyšela jsem ani jednou,
ţe by se někdo nějak zle vyjadřovali o mé práci. Všichni
byli vstřícní ke mně a i ke klientům. V Centru Zdislava
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
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panuje příjemná atmosféra, i kdyţ ta většina „tet― má
doma rodinu a hromadu práce a „strejdové― taktéţ.
Naučili mě, ţe se opravdu to, co je doma nenosí do
práce a práci si pak nenosíme zase domů. Za tohle moc
děkuji.
Naučila jsem se spolupracovat s lidmi tak, abych je
omezovala pokud moţno co nejmíň v jejich představách
a vizích. Naučila jsem se pracovat s různými materiály.
Barvila jsem hedvábí, dělala keramickou misku,
pracovala jsem s korálky a vlnou. Mám ještě další
nápady a doufám, ţe je vyuţiji jako klientka v dalších
týdnech. Jsem ráda, ţe budu mít i nadále kontakt se
všemi, se kterými jsem pracovala celého půl roku.
Chtěla bych všem moc poděkovat za moţnost
pracovat po jejich boku. Váţím si toho a váţím si i
přístupu všech ke mně. Děkuji klientům za jejich
shovívavost, kdyţ občas bylo něco špatně. Pokud si
toho nikdo jiný nevšiml, tak já vím, kdy to bylo a i ti na
druhé straně to mohli cítit. Děkuji v neposlední řadě také
pracovníkům TyfloCentra Jihlava za umoţnění tohoto
všeho. Vţdyť bez nich bych takovou práci nedostala.
Těch pět let, co jsem klientkou TyfloCentra mě hodně
naučilo a posunulo o velký kus dopředu. Na tomto všem
mají velký podíl jak Bc. Monika Havlíková, DiS., Bc.
Andrea Lázničková, DiS., Mgr. Iveta Bělovová Dolejší,
TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
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Radovan Jakubík, tak i lektoři Vlado Kňaţko a Honza
Hausmann, kteří nás naučili, jak se chovat na trhu práce
a jak si uspořádat dokumenty a také jak komunikovat
s okolím, abychom zabránili konfliktům. Mám ohlasy i od
svých blízkých, ţe jsem úplně jiná, neţ před pěti lety.
Proto za vše moc děkuji.
Projekt byl opravdu dobře zpracován a těším se, ţe
v budoucnu zase bude podobná příleţitost. Ráda se do
podobných projektů zapojím.
Článek napsala paní Ilona Ptáčková

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU
PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST
A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.
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NE-VIDITELNÁ ZOO
Tato akce, kde se široká veřejnost mohla seznámit
s problematikou zrakového postiţení, se konala 18. a
19. října v centru PodpoVRCH, které se nachází blízko
hlavního vchodu do zoo.
TyfloCentrum dostalo k dispozici místnost pro předávání
informací společně s Tyfloservisem a výtvarnou dílnou
Umění s handicapem. Stolky byly v místnosti do kruhu.
U nich návštěvníci dostávali informace a mohli si
vyzkoušet, jak vnímají svět nevidomí.
TyfloCentrum: V sobotu nás přišel podpořit pan Robert
Kotrba a jeho vodící pes Benji. U kompenzačních
pomůcek dával zasvěcené informace pan Jakubík.
Ukazoval, jak fungují například telefony s hlasovým
výstupem, různé lupy a Braillský řádek. Paní ředitelka
Bělovová dávala mimo jiné poutavý výklad o Braillovu
bodovém písmu. Návštěvníci se tak například dozvěděli,
ţe toto písmo vymyslel nevidomý student. Skládá se ze
šesti bodů, jejichţ obměnou je moţné psát písmo, číslice
a dokonce i noty. Mohli si prohlédnout a vyzkoušet psaní
bodového písma na tabulkách, Pichtově psacím stroji i
Dymo kleštích. Také si mohli vyzkoušet simulační brýle
a vţít se do toho, jak vidí lidé s různými zrakovými
vadami, například šedý zákal nebo zúţené zorné pole.
Zajímavé byly i reliéfní mapy s popisky v Braillově
písmu. Dětem se líbilo, ţe si mohly zváţit svého plyšáka
na mluvících vahách, pouštět majáček a nadšené byly
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z vodícího psa Benjiho, kterého jim pan Kotrba dovolil
pohladit.
V neděli přišel podpořit slečnu Lázničkovou, pana
Vlašína a pana Voráčka, pan Ondřej Zmeškal se svým
vodícím psem Blackem.
Tyfloservis: Umoţnil například čichový a hmatový
záţitek. Spočíval v tom, ţe si dotyčný nasadil černé
brýle a tak se stal „nevidomým―. Čichem měl rozeznat
různá koření a pomocí hmatu najít správný klíč a
odemknout nebo najít k sobě matku a šroub či poznat
různé předměty jen hmatem.
Také si mohli prohlédnout například pomůcky na výuku
bodového písma nebo slabikář pro nevidomé děti.
Výtvarná dílna Umění s handicapem: Zde jsme mohli
vidět výrobu keramiky vytvořené Axmanovou technikou
modelování ze šamotové hlíny. Při práci jsme mohli vidět
i dvě klientky TyfloCentra, paní Lenku Šulerovou, která
modelovala ţirafu, a paní Martinu Roháčkovou, ta
vyráběla reliéfní obrázek. Mohli jsme obdivovat i ukázku
hotových výrobků. Kaţdý měl jiného favorita, ale mě
naprosto uchvátila sova od paní Roháčkové. A to nejen
vzhledem, ale také, ţe fungovala jako aromalampa.
Pokud měl někdo zájem, mohl si také něco zkusit
vyrobit.
Všechny tři organizace, které se zde prezentovaly, se
výborně doplňovaly, a to nejen tematicky, ale také
vzájemnou
spoluprací
pracovníků
jednotlivých
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organizací. Byla to pro mě zajímavá zkušenost a
příjemně strávený den. Věřím, ţe s dobrým pocitem
odcházeli návštěvníci i všichni, kteří se podíleli na této
akci.
Napsala paní Jana Voráčková

NEVIDOMÝ BĚŢEC Z VYSOČINY
S Ondrou Zmeškalem z Nového Telečkova se známe od
roku 2011, kdy k nám přišel poprvé do TyfloCentra
Jihlava, o.p.s. Ondra se narodil jak se zrakovým, tak i se
sluchovým postiţením a od 20 let je prakticky nevidomý.
Na jeho cestě tmou jej provází čtyřnohý kamarád Black.
Ondra je mladý energický muţ, který kaţdou chvíli něco
podniká. Samostatně se věnuje doma zahradničení a
šlechtění bonsají, s kamarády leze do korun stromů
nebo společně s TyfloCentrem v zimě bruslí a zkouší i
jízdu na běţkách. Od jara se však začal věnovat běhu a
momentálně má za sebou i několik závodů. Rozhodla
jsem se proto poprosit Ondru o rozhovor, který vás určitě
inspiruje a dobije energií.
Ahoj Ondro, jak uţ jsem se výše zmínila, jsi hodně
aktivní a sportovní typ a momentálně se intenzivně
věnuješ běhu. Proč zrovna běh? Co tě motivovalo
nebo inspirovalo k tomu začít zrovna běhat?
Ahoj Andrejko, od dětství jsem hodně sportoval, nikdy
jsem dlouho neposeděl. Po ztrátě zraku jsem zjistil, ţe
mi sport opravdu chybí. Nechtěl jsem jen sedět doma,
proto jsem se jednoho dne rozhodl se sebou skutečně
něco dělat. Sport, a běh především, mi dává stále nové
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vyšší a vyšší cíle a já dělám všechno pro to, abych se
stále zlepšoval.
Máš nějaký osobní vzor?
Mým největším osobním vzorem je Emil Zátopek, který
jako první uběhl trať 10 km pod 29 minut. Jednou se mi
to podaří také! 
Kdo tě nejvíc podporuje?
Nejvíce mě podporuje přítel od mé sestry, Lukáš
Noţička. Ten mě do toho běhání asi nejvíc namočil a
jednoho dne se mne zeptal: „Tak co? Pojedeme na
Olympiádu, ne?“ a tak říkám: „Jo, a kdy? Hned zítra?“
No, ale jinak mě podporují snad všichni, co mi jsou na
blízku.
Určitě ti pomáhala i rodina…
Rodiče jsou rádi, ţe něco dělám. Jsou mi velkou morální
podporou. Díky nim jsem se mohl naplno vrhnout i do
sportu.
Potýkal ses ze začátku s nějakými problémy?
Nejhorší pro mne byly první dva kilometry, vyběhl jsem
kopeček a nemohl jsem popadnout dech. Nohy by mi
běţely, ale já bych vypustil duši. Špatně jsem dýchal, ale
vše jsem se postupně naučil.
A jak ses naučil správně dýchat?
Chvíli mi to trvalo, nejvíce mi poradila asi Jitka Kříţová,
která je výborná běţkyně a pomáhá jako trasérka
nevidomým běţcům. Hodně mne inspirovala a utvrdila
v tom, ţe to, co dělám, má smysl.
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A úplně ze začátku jsi teda běhal s přítelem tvé
sestry a běhal jsi i se svým vodícím psem Blackem?
Stále s Blackem běháme, protoţe nemám v blízkosti
nikoho, s kým bych mohl trénovat kaţdý den. Blacka
mám vţdy na postroji, a tak běţí vedle mě a já vedle
něho s holí. I jemu to prospívá na štíhlou linii. Běháme
nejčastěji po silnici, po trase, kterou znám. Kdyţ jsme šli
do práce, tak jsme běţeli na vlak a zase po práci zpět.
Vím, ţe ses během minulého měsíce zúčastnil hned
několika běţeckých závodů. Prvním byl 10
kilometrový závod v Praze Birell Grand Prix 2015,
který se uskutečnil dne 5. 9. 2015, a druhým
závodem byl Jihlavský půlmaraton, který se běţel
11. 9. 2015. Jak ses připravoval na takové závody?
Byly to mé první běţecké závody, na kterých jsem
startoval. Vůbec jsem nevěděl, co mne čeká, ale prostě
jsem si řekl, ţe chci půlmaraton zvládnout. Asi od půlky
srpna jsem se snaţil dobře připravit, abych to vůbec
uběhl.
Běhal jsi kaţdý den?
Před závodem v Praze na 10 km jsem se snaţil běhat
více méně kaţdý den, abych se dostal do formy. Pak uţ
jsem trochu polevil Ale, kdyţ uţ jsem měl za sebou
přípravu, tak uţ se udrţuje kondice snadno. Před
samotným jihlavským půlmaratonem jsem celých 21 km
nikdy neuběhl, ani při tréninku. To jsem dal aţ v Jihlavě
při závodě. Do poslední chvíle nebylo jisté, jestli vůbec
budu startovat, protoţe jsem neměl traséra.
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A neměl jsi třeba strach, ţe to třeba neuběhneš?
Kdyţ jsem několikrát v tréninku uběhl 10 aţ 13
kilometrů, cítil jsem, ţe jsem v pohodě a ţe bych běţel
dál. Určitě ale záleţí, jakým tempem běţíš. Důleţité je
nepřepálit start, pak je to aţ do konce dost těţké. Třeba
v Jihlavě při půlmaratonu jsme běţeli první půlku na
pohodičku, pak uţ není tak těţké to druhé kolo přidat.
Takţe ono takhle lze určitě uběhnout i maraton.
Neuběhnete ho sice za 4 hodiny, ale uběhnete ho třeba
za 6 hodin. No maraton je moţná uţ moc, ale třeba
půlmaraton podle mě uběhne skoro kaţdý. Často je to
ale víc o hlavě neţ o nohách.
Máš, Ondro, před během nějaký rituál? Nebo se
nějak speciálně stravuješ?
Myslím, ţe běţci by měli celou dobu jíst tak nějak stejně
podle toho, co jim dělá dobře. Není to o tom těsně před
závodem změnit zásadně stravovací návyky. Pak jim je
tak akorát zle a závod třeba neuběhnou. Jejich tělo je
zvyklé na něco jiného a najednou taková radikální
změna nic nezlepší. Samozřejmě nelze se před během
nacpat řízkem anebo do sebe nacpat knedlo-vepřo-zelo.
Změnil jsi kvůli běhání svůj jídelníček?
Já jím zdravě skoro pořád. Jím hodně zeleniny a ovoce
běţně, takţe jsem stravu ani moc neřešil. Ale chci svůj
jídelníček probrat s odborníkem a přizpůsobit svému
tréninkovému plánu, abych své výkony stále mohl
zlepšovat.
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Vím, ţe jsi také sháněl traséra jak na běh do Prahy,
tak i do Jihlavy. Jak se ti to nakonec podařilo sehnat
traséry?
Na Prague Birrel Grand Prix mně traséra pomohla najít
Jitka Kříţová, díky ní jsem se seznámil se slečnou
Luckou ze Ţďáru nad Sázavou. Lucka mi pak zavolala, a
tak jsme se domluvili. Párkrát jsme si zaběhli ještě před
závodem u nás i ve Ţďáru nad Sázavou.
Ono je to asi docela těţké sehnat traséra, který ti
bude vyhovovat jak stylem běhu, tak i rychlostí.
Ano, ano. Je těţký běţet s dvoumetrovým chlapem,
kdyţ já měřím 176 cm, musíme najít společné tempo a
krok. Je to náročné, protoţe je to především o souhře.
Traséra do Jihlavy jsem nakonec našel na poslední
chvíli aţ v Praze. Kuba se nebránil ţádné kravině,
naopak. Jednou jsme si spolu zaběhli na kratší trase a
nakonec se mnou startoval na mém prvním půlmaratonu
v Jihlavě.
Moţná někteří čtenáři netuší, co je to vlastně trasér.
Mohl bys čtenářům vysvětlit, k čemu ti je trasér a
jaká je jeho úloha?
Trasér má vlastně vést nevidomého. Nevidomý se
traséra buď drţí za paţi, nebo za provázek, běţí vedle
sebe. Kdyţ je zatáčka doprava nebo doleva, tak musí
říct předem, aby se běţec připravil na změnu směru.
Trasér také popisuje různé překáţky či schůdky, aby je
nevidomý bezpečně překročil. Dobré je také mít lepšího
a výkonnějšího traséra.
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Kdyţ bys měl porovnat Prahu a Jihlavu. Který ze
závodů se ti běţel líp? Jak jsi vnímal celkovou
atmosféru?
Oba dva závody měly pro mne zvláštní kouzlo. V Praze
na startu 10 kilometrového závodu startovalo deset tisíc
lidí a ta atmosféra byla neuvěřitelná. Kupa lidí nám
fandila kolem trati a byl to opravdu veliký záţitek. Zpětně
mi pak kamarádi volali, ţe mi po ramenu poklepal i sám
zakladatel Praţského mezinárodního maratonu, Carlo
Capalbo.
Tak to zvedne hned sebevědomí.
Dozvěděl jsem se to naštěstí aţ po běhu Na startu
půlmaratonu v Jihlavě nebylo tolik závodníků, ale chovali
se tam ke mně úplně jinak. Na trase nám fandili a
povzbuzovali nás samotní závodníci, coţ se mi opravdu
líbilo. V Praze naopak byla kupa cizinců, kteří se starali
spíš sami o sebe. Bylo tam dost nacpáno, proto jsem byl
rád, ţe jsem měl nakonec dvě trasérky. Jedna běţela
před námi a dělala nám prostor, abych mohl běţet
v klidu a předbíhat. Takţe kolikrát byly i takové reakce
jako: „Coţe? Kam mám uhnout? Já se sotva plazím a
mám ještě uhýbat?!“
Měli jste s trasérem v průběhu závodu nějakou krizi?
Vůbec. Akorát v Jihlavě v průběhu závodu začalo
celkem dost foukat, tak jsme to druhé kolečko měli
celkem dost náročné. To uţ jsme toho moc nenamluvili.
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Jaký je tvůj osobní rekord?
Při prvním závodu na 10 km v Praze jsem dokončil za
59:12, později na Ladronce na závěrečném běhu RunTour jsem doběhl dokonce za 54:12. Zářijový půlmaraton
v Jihlavě jsme zvládli i přes protivítr za 2 hodiny a 11
minut, ale teď o víkendu jsem zlepšil svůj výkon na
Půlmaratonu v Moravském krasu, doběhli jsme za 1
hodinu a 51 minut. Stále mám co zlepšovat.
Jaký je tvůj cíl?
Doufám, ţe s kaţdým dalším závodem budou mé
výsledky jen lepší a lepší. Mým velkým snem je
Paralympiáda v Tokiu. Musím se začít pořádně zajímat,
co to vůbec obnáší, není to jen tak, ţe si zajedu na
olympiádu. Třeba sushi mi vůbec nechutná Budu se
muset kvalifikovat, teď přes zimu se chci věnovat
přípravě a příští rok uvidíme. Na jaře bych chtěl startovat
na triatlonu. A jestli se mi podaří sehnat kolo, plánuji
ještě velký cyklo-výlet do Říma.
Je moţné, ţe právě tento článek někoho inspiruje a
rozhodne se také věnovat závodnímu běhu. Mohl
bys, Ondro, říci nějaký návod, jak na to? Od čeho se
odrazit? Kde vlastně začít?
Rada zní jednoduše: Jdi a běhej! Uţ pro ten pocit, ţe
běţíš, to stojí! Je jiný běţet někde sám mezi stromy, stojí
zato také zaţít atmosféru při závodech. Stačí, ţe si
prostě půjdete s někým ten závod zaběhnout. Není to
jen o tom dělat nějaké výkonnostní rekordy, nemusíte to
uběhnout za 2 hodiny, stačí za tři. Myslím, ţe i kdyţ
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člověk nevidí, je důleţité mít někoho, kdo mu ukazuje
směr, a to nejen při běhu.
Můţeš říci třeba i nějaké rady, na co si dát třeba
pozor nebo čeho se vyvarovat?
Moje dobrá rada zní: Koukej, kam šlapeš!  Abych ještě
doplnil, není to jen o tom běhání. Kaţdý se můţe
vzhlédnout v něčem jiném a v tom můţe být opravdu
dobrý. Ale to jde jen tehdy, kdyţ vás to bude skutečně
bavit a uspokojovat.
Ondro, já ti děkuji za rozhovor a za to, ţe sis na mě
udělal čas. Do budoucna bych ti chtěla popřát hodně
štěstí, úspěchů a vybojovaných cílů.
Andrea Lázničková

PRVNÍ POMOC
II. díl
Dalším častým ohroţením na ţivotě je otrava organismu
cizími látkami.
Mezi ty patří alkohol nebo drogy, inhalační jedy (toluen)
a také předávkování se houbami či léky.
Tyto látky se do těla dostávají nejčastěji při poţití ústy,
inhalací, injekční drogy samozřejmě injekcí. Pokud
někoho takového potkáme, je důleţité nejdříve zjistit, co
měl, kdy, jak a mnoţství.
Otrava alkoholem je asi nejlépe rozpoznatelná. Příznaky
jsou silná opilost, člověk většinou nekomunikuje, motá
se a neustále zvrací. V tomto případě je důleţité dát
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člověka na bok do stabilizované polohy s podepřenou
hlavou a dolními končetinami přes sebe aby nedošlo
k případnému vdechnutí zvratků.
Pokud člověk sní špatné houby nebo příliš mnoho léků,
většinou je najdeme v jeho blízkosti. Otrava houbami ale
málokoho nejdříve napadne, je proto důleţité zajistit
aspoň nějaký vzorek zvratků pro případný rozbor. Pokud
člověk nezvrací, mělo by se vyvolat zhruba do jedné
hodiny od poţití. Ovšem POZOR, zvracení NIKDY
NEVYVOLÁVÁME při poţití louhů, kyselin, benzínu,
petroleje a nafty, protoţe by mohlo dojít k ještě většímu
poleptání sliznice trávícího systému.
Článek připravila Radka Siváčková, DiS.

ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Vítám Vás v nové rubrice. Zkoušeli jste se naučit cizí
jazyk a pořád to nejde? Chybí Vám motivace?
Nepamatujete si slovíčka? S tím můţe být konec jednou
provţdy! Zkuste to s novou metodou – učte se tak, jak
jste se naučili mateřský jazyk.
Jak jste se učili česky? Budu hádat: Maminka Vám dala
do ruky slovník se slovíčky a řekla Vám: „Tak těhle deset
slovíček se musíš naučit―. Potom jste si určitě přečetli
rámečky s gramatikou o tom, jak se formuluje
smysluplná věta. A vţdycky, kdyţ jste chtěli říct slovo ve
správném tvaru, tak jste si promysleli, ve kterém je to
pádě. Ne, neuhodl jsem? Tak ještě druhý pokus.
Pokud se člověk učí touto nepřirozenou a naprosto
nesmyslnou metodou, tak jak je na našich základkách
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zvykem, nedivte se, ţe to nefunguje. Chyba není ve Vaší
hlavě, ale v metodě výuky. Dobré jazykovky ví, ţe cizí
jazyk se můţeme naučit jen tak, jak tomu rozumí náš
mozek. Tak ještě jednou, jak jste se naučili česky?
Kdyţ jste byli malým miminkem, svět kolem Vás jste
nejdřív pozorovali, poslouchali, ohmatávali, očichávali a
ochutnávali. Zapojili jste do toho všechny smysly. A to
samé slovo jste slyšeli ve stejných situacích a pochopili
jste z nich, k čemu ho přiřadit, a jak ho pouţívat. Učte se
jako malé děti, a budete mluvit jako dospělí mluvčí.
Aţ se budete v následujících dílech našeho seriálu učit,
zapojte do toho všechny smysly, které Vám oči a zdraví
dovolí. Kdyţ se například budete učit slovo pomeranč,
zkuste si z toho udělat zábavu: Vezměte si do ruky a
dívejte se na něj a řekněte si nahlas „orange [orinč]―.
Pak si k němu přivoňte a zopakujte to slovo. Pak si
odloupněte dílek pomeranče a pomalu si ho vychutnejte
v ústech se zavřenýma očima a znovu si řekněte to
slovo, alespoň v hlavě, ať se u toho nepoprskáte.
Prociťte všechny emoce, které s tím slovem souvisí.
Vzpomeňte si, co všechno jste při tom cítili.
A pouţívejte mnemotechniky, ty posilují paměť.
Například mnemotechniku můţeme pouţít na slovní
spojení „hot dog―, které znamená „horký pes―. Tak si to
propojte s hot dogem a představte si čerstvě upečeného
teplého ratlíka, jak je připlácnutý mezi dvě housky. To
nezapomenete. A teď uţ znáte dvě anglická slova „hot―
(horký) a „dog― (pes). Snad Vám ještě budou chutnat hot
dogy. A teď to zkusíme s několika dalšími slovíčky, tedy
s těmi, které jako děti pouţíváme mezi prvními. Tak
nezapomeňme: smysly, emoce a mnemotechnika.
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mother [madr] – Formální spisovný výraz znamená
„matka―. Kdybysme chtěli pouţít vřelejší vyjádření jako
třeba „máma―, „mamka― nebo „maminka―, pouţili bysme
spíš výraz mum [mam].
father [fadr – s krátkým a.] – Formální spisovný výraz
znamená „otec―. Kdybysme chtěli pouţít vřelejší
vyjádření jako třeba „táta―, „taťka― nebo „tatínek―, pouţili
bysme spíš výraz dad [dád – na konci slova by mělo
zaznít d, ne t.].
Teorie byla náročná, takţe pokračování zase příště.
Článek napsal pan Michal Voráček

RADY A TIPY
10 TIPŮ JAK SE ROZHODOVAT SPRÁVNĚ
Rozhodnutí musíme dělat kaţdý den, podle jednoho
výzkumu z Kolumbijské univerzity děláme v průměru 70
rozhodnutí denně a to je celkem dost. Některá jsou
menší – například co budeme jíst nebo kterou cestu do
práce zvolíme – jiná sloţitější. Tak jako tak, s takovým
mnoţstvím rozhodnutí je velice důleţité naučit se, která
upřednostňovat, která mohou počkat, a začít rozhodovat
efektivně. Jak na to? Toto je deset strategií správného
rozhodování od úspěšných profesionálů, vyzkoušejte je
taky.
1. Z malých rozhodnutí udělejte rutinu
27

Proces rozhodování funguje jako sval – během dne se
unaví a vyčerpá. Účinnou strategií proti únavě
z neustálého rozhodování je eliminovat malá rozhodnutí
tím, ţe z nich uděláte rutinu. To uvolní vaše mentální
zdroje pro komplikovanější rozhodování.
Steve Jobs byl známý tím, ţe kaţdý den chodil do práce
ve stejném černém roláku. Mark Zuckerberg zas
upřednostňuje mikinu s kapucí. Oba muţi se tak
efektivně vyhnuli zdlouhavému rannímu přemítání u
šatníku, co na sebe. Podobně k tomu přistupuje i
americký prezident Barack Obama, který jednou řekl:
„Asi jste si všimli, ţe kaţdý den nosím buď modrý, nebo
šedivý oblek. Snaţím se tak minimalizovat svá
rozhodnutí. Nechci se rozhodovat, co budu jíst nebo co
si obléknu, protoţe mám mnohem důleţitější věci na
rozhodování.―
2. Velká rozhodnutí nechte na ráno
Dalším osvědčeným způsobem, jak se poprat s únavou
z neustálého rozhodování, je nechat si malá rozhodnutí
na večer po práci (kdy je tato únava největší) a sloţitá
rozhodnutí nechat na ráno, kdy jste čerství a odpočatí.
Pokud čekáte přívaly velkých rozhodnutí, je dobré
vstávat brzy a začít pracovat na těch nejobtíţnějších
úkolech ještě předtím, neţ něco odvede vaši pozornost
(telefony, e-maily apod.). Například si můţete připravit
oblečení na další den uţ večer a ráno uţ si s tím
nelámat hlavu. Zní to banálně, ale pomáhá to.
3. Věnujte pozornost svým emocím
Existuje staré přísloví, které říká: „Nedělej trvalá
rozhodnutí na základě dočasných emocí.― Úspěšní lidé
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umí rozpoznat své emoce a vědí, jaký vliv mohou mít na
jejich chování. Proto jsou schopní rozhodovat objektivně
a racionálně. Bohuţel většina lidí tohle neumí. Studie
TalentSmart testovala víc neţ milion lidí a zjistila, ţe
pouze 36 procent z nás je schopno správně identifikovat
své emoce, které právě proţíváme. Na druhou stranu
lidé, kteří se umějí správně rozhodovat, vědí, ţe špatná
nálada je můţe svést na scestí, stejně tak jako dobrá
nálada u nich můţe vyvolat aţ přehnané sebevědomí.
4. Své moţnosti vyhodnocujte objektivně
Úspěšní lidé se často během rozhodování řídí určitými
kritérii. Jak je pro mě toto rozhodnutí prospěšné? A jak
je pro mě škodlivé? A pro mé okolí? Odráţí tato volba
nějak mé hodnoty? Budu litovat svého rozhodnutí? Nebo
budu litovat, kdyţ ho neudělám? Zkuste si vţdycky
odpovědět i vy.
5. Vyspěte se na to…
Kdyţ se na těţké rozhodnutí pořádně vyspíte, dost
moţná se vám spousta věcí vyjasní. A také vychladnou
emoce, které mohou váš úsudek zamlţit.
6. …ale ne moc dlouho
Úspěšní lidé vědí, ţe čím více informací tím
nashromáţdí, tím lépe. Současně ale s jejich
shromaţďováním nečekají věčně, protoţe vědí, ţe mají
rozvrh, který musí dodrţovat, aby nepřestali být
efektivní.
7. Dobijte se cvičením
Stres z důleţitého rozhodování produkuje hormon
kortizol, který spouští útočně-obrannou reakci. Utlumuje
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tak vaši schopnost myslet jasně a racionálně. Pokud jste
z nějakého rozhodování hodně nervózní, zkuste si
zacvičit. Pouhých 30 minut tělesné aktivity začne ve
vašem těle uvolňovat endorfin, který napomáhá
k duševní rovnováze. Výzkumy uvádějí, ţe dlouhodobé
cvičení zlepšuje celkovou funkci mozku – tedy i těch
částí, které jsou odpovědně za rozhodování.
8. Řiďte se svým morálním kompasem
I během rozhodování je důleţité drţet se svých
morálních zásad. Morálka nám slouţí jako průvodce,
kdyţ nás emoce tlačí špatným směrem.
9. Nechte si poradit
Kdyţ spějeme k dosaţení rozhodnutí, máme přirozenou
tendenci vybrat si určitou moţnost. Při shromaţďování
informací máme pak sklon vybírat ty, které podpoří naše
rozhodnutí. Je však lepší nechat si poradit od někoho
s jinou perspektivou. Díky tomu dokáţete objektivně
zváţit veškeré alternativy a potlačit tak své subjektivní
nebo iracionální tendence.
10. Nezapomínejte na svá předchozí rozhodnutí
Mark Twain popsal sloţitost rozhodování následujícími
slovy: „Dobrá rozhodnutí vycházejí ze zkušeností,
ovšem zkušenosti vycházejí ze špatných rozhodnutí.― To
však neznamená, ţe ti, co umějí dělat správná
rozhodnutí, museli v minulosti napáchat spoustu chyb.
Pouze to znamená, ţe je důleţité udrţet veškerá svá
předchozí rozhodnutí v paměti a dokázat z nich
v budoucnu v podobných situacích těţit.
Převzato ze stránek www.forbes.cz
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KNIHY DO UŠÍ
Magellanova cesta kolem světa
Autor: Herbert Wotte
Ţánr: Dobrodruţná četba
Rozsah: 2 CD ve formátu MP3
Délka záznamu: 20:04:47
Čte: Jiří Kadlec
Hodnocení: 85%
Knihu půjčuje: Městská knihovna Jihlava
V patnáctém století nastala doba největších
objevitelských cest, jeţ odhalily Evropě ostatní dosud
neznámý svět a zahájily novou dobu v dějinách lidstva jimi začíná novověk. Portugalec Diaz obeplul roku 1496
poprvé Mys Dobré naděje, Kolumbus objevil roku 1492
Ameriku, Vasco da Gama se plavil roku 1497 kolem
Afriky do Indie, Angličan Cabot podnikl téhoţ roku
plavbu kolem kanadského pobřeţí, avšak na cestu
kolem světa se tehdy ještě nikdo neodváţil. O takovém
podniku se ani nesmělo hlasitě mluvit, neboť nebylo
ještě ani s určitostí dokázáno, ţe země je kulatá.
Katolická církev totiţ učila, ţe země je kotouč, a ta
přísně dbala na to, aby se její věřící neodchylovali od
oficiálního učení. Díky Magellanově nezlomné vytrvalosti
se výprava nakonec uskutečnila. Roku 1519 se
Magellanovi podařilo vyplout s flotilou pěti starých
karavel a s posádkou asi 250 námořníků s oficiálním
úkolem objevit pro španělskou korunu kratší cestu na
Moluky, odkud se dováţelo koření.
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Posádku lodí tvořili většinou Španělé a Portugalci.
Významnou postavou se ale stal italský dobrodruh
Antonio Pigafetta, který si o výpravě vedl záznamy a byl
jedním z osmnácti muţů, kteří dokončili obeplutí Země s
poslední zbývající lodí výpravy. Samotný Magellan se
svého úspěchu nedoţil, padl roku 1521 v boji s
domorodci na na ostrově Mactan na Filipínách. Jeho
úkol dokončil Juan Sebastian ďElcano. Obeplutí
zeměkoule trvalo 3 roky a 29 dní.
Kapitán ďElcano se však o slávu toho, kdo první obeplul
zeměkouli, nechtěl s Magellanem dělit a všemocně se
snaţil, aby jeho jméno bylo zapomenuto. Byly zničeny
téměř všechny dokumenty a byla také zašantročena
Pigafettova kronika. Ale čin platí víc neţ sláva, jak se
píše na konci románu, takţe ďElcanova snaha byla
odsouzena k neúspěchu.
Magellanova úţina byla objevena, dostala po něm i
jméno a Magellanova cesta kolem světa zůstává dodnes
nezapomenutelná.
Komentáře z diskusního fóra:
„Zatím nejzdařilejší románové zpracování první cesty
kolem světa, které jsem četl. Autor na konci odpovídá na
otázky, které si během čtení čtenář poloţí. Zajímavě je
popisováno i první setkání s domorodými obyvateli
indonéských ostrovů, které mají úplně jiné hodnoty neţ
Evropané, z čehoţ pramení mnoho nedorozumění.―
(JiříŠkorpík)
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SCRABBLE
V našem prvním dílu hry Scrabble, která nahrazuje
rubriku Přesmyčky, můţete skládat slova z několika
písmen. Vašim úkolem je poskládat co nejvíc slov.
J-K-E-B-L-K-A-D-S-O-B-R-U
Vaše odpovědi nám můţete elektronicky zasílat
do konce listopadu na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
Ten, kdo vymyslí nejvíc slov, ZÍSKÁ ODMĚNU.
Správné odpovědi Přesmyček z říjnového kvízu:
jablko, hruška, švestka, rybíz, pomeranč, angrešt, citrón,
broskev, meruňka, mango, datle, ananas, banán,
avokádo, jahoda, malina

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Posuzování míry invalidity
Dochází ke změně posudkového výroku při posuzování
míry invalidity, a to především u III. stupně ID.
Mění se výrok uváděný na rozhodnutí o stupni invalidity.
Dosavadní výrok zní v tom smyslu, ţe pracovník není
schopen pracovat, a to ani za mimořádných podmínek,
protoţe jeho míra poklesla o 70 % - to je u III. stupňů ID.
Podobně je to uváděno i u jiných rozhodnutí ve věci ID,
kdy posudkový lékař ve svém stanovisku říká, ţe osoba
není schopna pracovní či výdělečné činnosti, ani za
mimořádných podmínek.
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Tyto výroky na příště posudkoví lékaři budou v
rozhodnutích psát jinak, a to tak, ţe se pouze stanoví
procentní míra poklesu pracovních schopností, aniţ by
bylo komentováno, v jakém rozsahu můţe daný
příjemce ID pracovat. Tím by měla být odbourána
psychologická hranice, která působí tak, ţe příjemci ID
se bojí přijímat jakoukoliv práci a i ÚP k nim přistupují s
náhledem, ţe tito lidé vlastně pracovat nemohou.
Samozřejmě, ţe je lepší provést zákonnou úpravu, která
by měla stanovit znění výroku při posuzování míry
invalidity. Zákonná úprava je v této věci však poměrně
sloţitý proces, takţe došlo k dohodě, ţe prozatím tato
věc bude stanovena metodickým pokynem ředitelem
odboru posudkové sluţby ČSSZ. V počítačové síti ČSSZ
byl výrok „nemůţe pracovat ani za mimořádných
podmínek― zablokován, tudíţ by se neměl vůbec objevit.
Zdroj: www.nrzp.cz

ZAJÍMAVOST
Kouzlo úsměvu
Úsměv je odpočinkem unavenému, nadějí
malomyslnému, slunečním světlem smutnému
a nejlepším přirozeným prostředkem proti trápení.
Smích a úsměv jsou brány, jimiţ se dá do člověka
propašovat mnoho dobrého. (Christian Morgenstern)
Smích většinou umí závaţné věci rozhřešit lépe a
rázněji, neţ velká přísnost. (Horatius)
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Smíchem ke zdraví
Ţe je smích nejlepší lék, potvrzují nejen tato přísloví, ale
i mnohé studie z této oblasti. Smích dokáţe redukovat
bolest, uvolňuje hormony štěstí, ovlivňuje hladinu cukru
a glukózy v krvi. Také podporuje přenosu kyslíku v krvi,
posiluje cévní stěny, napomáhá sráţlivosti krve, ale také
při hojení ran, infekcích a zánětech.
Nasaďte úsměv!
Odborníci z oblasti neuropsychologie zjistili, ţe je moţné
zlepšit si náladu a vpustit do mysli příval štěstí i uměle
navozeným úsměvem, protoţe zaţíváme něco z
výsledné emoce.
Základ úspěchu
Smích dává signál, ţe je moţné se uvolnit. Ve vaší
přítomnosti se lidé budou cítit lépe neţ ve společnosti
superúspěšného, ale zamračeného člověka.
Rozesmátý vztah
Ţeny i muţi, kteří se rádi a často usmívají, navazují
vztahy snadněji neţ lidé zachmuření. Ţeny, které na
tváři zdobí úsměv, navíc muţům přijdou více atraktivní,
sebevědomé a sexy.
Kdyţ není proč se smát
Zkuste si navozovat pozitivní myšlenky četbou, filmem
nebo dobrou společností. Zkuste více relaxovat. Začněte
si všímat maličkostí, které vás rozesmávají, a
vyhledávejte je. Snaţte se udrţet koutky nepatrně
pozvednuté co nejdéle a lepší pocit se brzy dostaví.
Zdroj: http://www.casopislamour.cz/
35

NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
SVÁTEK SVATÉHO MARTINA
Svátek Svatého Martina je velkým posilujícím
momentem podzimu. Chladná podzimní doba nutí lidi,
aby si hledali k sobě cestu. Za vnější nepřízně počasí se
uvnitř rodí úplně jiná kvalita. Martinský svátek je spojen
s významným lidským gestem – bratrským soucitem a
rozdělením se s trpícím. Tento motiv milosrdenství
v temných ročních dobách s jejich chladem, prázdnotou
a opuštěností je útěchou a zábleskem naděje. Krásně je
to vyjádřeno v obyčeji „chůze s lucernou― – nošení světla
tmou. Martinská světla připomínají nebeské hvězdy,
které posilují to světlo a teplo v lidech. Svatý Martin opět
vyjede v Jihlavě na bílém koni ve středu 11 listopadu
v 17:00 hodin od brány Matky Boţí.
VEČERNÍ ROZJÍMÁNÍ V KNIHOVNĚ
Kdy: 12.11. 2015, v 18:30
Kde: Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava
S Ivou Georgievovou na téma Sebevědomí, sebeúcta,
vnímání ţivota se všemi krásami a poznáním, které
přináší; povídání bude doplněno ochutnávkou jídel,
vstupné 180,- Kč.
WIRE WRAPPING
Kdy: 14.11. 2015, 9:30-13:30
Kde: VSM Academy, Znojemská 82a, Jihlava
Wire wrapping je omotávání drátu drátkem. Účastníci
kurzu si vlastnoručně vyrobí přívěšek nebo broţ dle
vlastního uváţení. Kurz je určen jak pro úplné
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začátečníky tak pro mírně pokročilé. Pracovat budeme s
chirurgickou ocelí nebo mědí - podle zručnosti.
AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ
Kdy: 19. 11. 2015, v 17:00
Kde: Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava
Navštívíme působivé rozvaliny starověkého města
Palmýry, křiţácké hrady, na pamětihodnosti bohatá
města a starobylé kláštery; poutavá vyprávění o historii,
kultuře i místním obyvatelstvu Cestopisná beseda
spojená s promítáním – Mgr. Libor Drahoňovský.
RESTAURANT DAY
Kdy: 21. 11. 2015, ve 13:00
Kde: Farmářská trţnice u parku Gustava Mahlera,
Jihlava
S potěšením vás opět zveme na snad jiţ tradiční
mezinárodní den improvizovaných restaurací v Jihlavě, a
to v sobotu 21. listopadu opět v prostorách Farmářské
trţnice. Přijďte ochutnat s láskou připravené pokrmy
kuchařů amatérů.
SIBIŘ: ČTYŘI KONTAKTY
Kdy: 26. 11. 2015, v 17:00
Kde: Městská knihovna, Hluboká 1, Jihlava
Putování za zatměním Slunce do Novosibirsku v roce
2008. Přednáška Ing. Hynka Bulíře.
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AKCE V LISTOPADU
12. 11. 2015 – ZÁBAVNÍ PARK ROBINSON
POJĎTE SPOLEČNĚ S TYFLOCENTREM ZAŢÍT POŘÁDNÉ
DOBRODRUŢSTVÍ V NEJVĚTŠÍ INDOOROVÉM ZÁBAVNÍM PARKU
V KRAJI VYSOČINA. ZÁBAVNÍ ATRAKCE NEJSOU URČENY
POUZE DĚTEM, ALE VŠEM OD 0 DO 99 LET. TĚŠIT SE MŮŢETE
NA SKLUZAVKY, TOBOGÁNY, PROLÉZAČKY, KANÓNOVOU
STŘELNICI, OPIČÍ STEZKU, PAVOUČÍ KOKONY, LASEROVOU
STŘELNICI, TRAMPOLÍNY, KOULE BUMPERZ A DALŠÍ. KOHO
NENADCHNOU ATRAKCE, URČITĚ HO NADCHNE POSEZENÍ U
KÁVY NEBO V RESTAURACI, KTERÁ JE SOUČÁSTÍ ZÁBAVNÍHO
PARKU.
CENA VSTUPNÉHO: 79,- KČ
SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 V
9:00 HOD. ODJEZD Z MASARYKOVA NÁM. KE KAUFLANDU
V 9:30 HOD.
VSTUP JE MOŢNÝ I S VODÍCÍMI PEJSKY. SAMOZŘEJMĚ ZA
PODMÍNKY, ŢE PEJSCI BUDOU LEŢET NA JEDNOM MÍSTĚ A
NEBUDOU POBÍHAT PO PROSTORÁCH PARKU.

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 11. 2015
19. 11. 2015 – PROCHÁZKA
DNE 19. 11. 2015 SE PŮJDEME SPOLEČNĚ PROJÍT PO
JIHLAVSKÉ CYKLO-STEZCE, KTERÁ VEDE MEZI VODNÍM
RÁJEM A OBCHODNÍM DOMEM KAUFLAND, PODÉL ŘEKY
JIHLAVY. PROCHÁZKA BUDE ZAKONČENA POSEZENÍM
V RESTAURACI VENUŠE
SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA, BRNĚNSKÁ 8 V 10:00
HOD.
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 11. 2015 A TO PANU
JAKUBÍKOVI. SLEČNA LÁZNIČKOVÁ BUDE V TUTO DOBU ČERPAT
DOVOLENOU.
26. 11. 2015 – GOLF
Po dlouhé době téměř po 20-ti měsících si půjdeme opět
zahrát golf. Golf se uskuteční v Relax golf Jihlava, který
se nachází v BUSINESS PARKU Staré Hory - v areálu
bývalého Motorpalu. Začátek v 13:30 hod. Sraz
v TyfloCentru v 12:45 hod. nebo přímo na zastávce
MHD Masarykovo nám. dolní odkud pojede v 13:05 hod.
linkou C na zastávku S.K.Neumana.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 24. 11. 2015
27. 11. 2015 – TRÉNINK PAMĚTI S PANEM ING. BERÁNKEM
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.
JINAK K TOMU, CO MŮŢEME OČEKÁVAT OD TRÉNINKU PAMĚTI
27.11.?
DOZVÍME SE PŘEDPOSLEDNÍCH DESET PANOVNÍKŮ ČECH.
JELIKOŢ BYLA TROCHU VĚTŠÍ PŘESTÁVKA, TAK DOUFÁM, ŢE
TĚCH PŘEDCHOZÍCH 80 UŢ BUDEME UMĚT.
ČEKAJÍ NÁS CVIČENÍ, JAKO NAPŘÍKLAD OBLÍBENÉ HLÁŠKY Z
ČESKÝCH FILMŮ, CITÁTY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ,
ZAPAMATOVÁNÍ SI SLOVNÍCH DVOJIC.
NEBUDE CHYBĚT SAMOZŘEJMĚ JÓGA PRSTŮ, ČEKAJÍ NÁS
POZICE: OKO MOUDROSTI A CHRÁM DRAKA.
NA CHODIDLECH SE NAUČÍME STIMULOVAT HLAVU, HRUĎ,
BRZLÍK A BRÁNICI.
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JAKO NA NOVINKU SE MŮŢEME TĚŠIT NA ALKOHOLOVÝ TEST.
TAKŢE NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT NA TRÉNINK PAMĚTI 27. 11.
2015.
TĚŠÍ SE NA VÁS ING. JAROSLAV BERÁNEK
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 11. 2015
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci listopadu
Ing. Přemysl Píza
Martina Roháčková
PhDr. Karla Strejčková
Josef Vondra
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
Stojí dvě blechy na zastávce. Jde kolem pes a jedna
říká: "Hele, uţ nám to jede."
Jde Smrtka na ples seniorů. Uvidí pohlednou dámu, tak
jde k ní a povídá: "Smím kosit?"
Chlapeček se ptá: "Tatínku, kdo je vlastně chytřejší,
koza nebo člověk?"
"To je ale otázka! Člověk je přece nejchytřejší!"
"Tak jak je moţné, ţe člověk si jablko oloupe, kdeţto
koza je seţere celé, protoţe ví, ţe ve slupce je nejvíc
vitaminů?"
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI

Soukromí dárci:
Paní Jaroslava Brabcová
Časopis vydává:
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
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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