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VÁŢENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 
 
dovolte mi co nejsrdečněji Vás všechny pozdravit 

v novém roce 2016. Předchozí rok je za námi, stala se 

řada důleţitých událostí, skončil nám další evropský 

projekt, který poskytl zaměstnání několika z Vás. 

Rok 2016 je ve znamení dalších velkých změn. Mění se 

financování sociálních sluţeb, a také se stále více 

zpřísňují pravidla pro poskytování sociálních sluţeb, coţ 

na nás klade velké nároky. I v budoucnosti je naší 

největší snahou Vám poskytovat sluţby, které odráţí 

Vaše potřeby, a jsou na té nejvyšší profesionální úrovni. 

V novém roce Vás čeká opět nabídka tradičních a 

oblíbených činností jako je turistika, výlety, golf, zvuková 

střelba, další volnočasové aktivity, ale také akce 

zaměřené na seznamování s kompenzačními 

pomůckami, zajímavé přednášky a besedy a mnoho 

dalších. Budeme rádi za Vaše náměty a připomínky. 

Kromě tří registrovaných sociálních sluţeb, a to 

průvodcovské a předčitatelské sluţby, odborného 

sociálního poradenství a sociálně aktivizačních sluţeb, 

můţete nadále vyuţívat i pracovní poradenství, nácvik 
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pracovních pohovorů, psaní ţivotopisů a motivačních 

dopisů.  

Na konci měsíce  ledna pro Vás připravujeme informační 

posezení, kde Vás seznámíme s novými i starými 

informacemi o TyfloCentru, abyste měli co nejvíce 

informací, které potřebujete. 

Děkuji Vám všem za podporu a přízeň, kterou jste nám 

v minulém roce věnovali. Velice si toho váţím. Dovolte 

mi téţ poděkovat všem úřadům, sponzorům a dárcům, 

kteří se podíleli na naší činnosti. V našem uspěchaném 

a sloţitém světě plném stresu a neustálých změn pro 

Vás chceme být nejen profesionálním centrem 

registrovaných sluţeb, ale také přístavem dobré pohody 

a podpory.  

Přeji Vám pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho 

úspěchů ve Vašich ţivotech. Ať je pro Vás rok 2016 

rokem pohodovým a šťastným. 

Srdečně všechny zdravím, Mgr. Iveta Bělovová, 

ředitelka TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 
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JAK JSME PEKLI NA VÁNOCE 
 

O tom, ţe vánoční pečení je hračka se od 10-ti hodin, 

dne 1. prosince přesvědčilo několik klientů TyfloCentra. 

Pekli jsme voňavé 

perníčky a dobře jsme 

se u toho bavili. Těsto 

krásně vonělo kořením 

a my jsme zahodili 

počáteční ostych a 

výsledky stály opravdu 

za to. Peťa s Láďou si 

odnesli plnou krabičku 

perníčků, které jistě 

zpříjemní chvíle o 

Vánocích, a já jsem taky měla vrchovatou krabičku.  

 

Na fotografii paní Ilona Ptáčková, válí těsto na perníčky. 

     Láďa objevil, ţe ho vykrajování baví. Byla to pro něj 

zajímavá činnost. Je sice pravda, ţe kdyţ na tuhle 

činnost člověk tak trochu nevidí, je to velké 

dobrodruţství, ale nakonec měly perníčky tvar, který byl 

ţádaný. Z formiček nejvíc asi frčely srdíčka, stromečky, 
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andílci a „perníček―. Mně se třeba vůbec nezamlouval 

sob, ale nakonec jsem byla nucena si taky dva vykrojit, 

protoţe si to ţádala plocha těsta.  

      Kdyţ jsme vytáhli poslední plech z trouby, provonělo 

celou místnost svařené víno. Bylo ho tak akorát na 

dobrou chuť a ještě, jako bonus přišla na návštěvu 

Lucka Špinarová (Kratochvílová) s malou dcerkou  

Ano, pečení je hračka, kdyţ se spojí víc lidí dohromady 

a jeden druhému pomohou tam, kde ten první nestíhá. 

Dobře jsme se doplňovali a já moc děkuji Andree za 

dobré těsto, Janě za kávu a čaj, který neúnavně vaří a 

taky za hlídání trouby všem, co tuhle důleţitou činnost 

dělali.  

S přáním hezkého nového roku 2016 Ilona Ptáčková. 

 
VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ 

 
Jako kaţdý rok jsme tradičně zavítali na Vánoční trhy do 

Brna. Vánoční trhy jsou pro nás oblíbenou kaţdoroční 

akcí, které se účastní čím dál více klientů. Tentokrát nás 

jelo celkem 13 nadšenců. Přesto, ţe nebyl sníh, vánoční 

atmosféra na nás dýchala téměř na kaţdém kroku. Vůně 

trdelníků, grogu, punče, medoviny, medových svíček, 
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palačinek, pečených kaštanů, kterým jsme samozřejmě 

nemohly odolat, nás provázaly po celou dobu.  

Nejprve jsme zavítali na Náměstí Svobody, kde 

jsme shlédli Vánoční strom, vyřezávaný betlém, který je 

ze dřeva a v ţivotní velikosti a také zvířata ze ZOO Brno. 

Prošli jsme si prodejní dřevěné stánky s různými 

vánočními dekoracemi, svíčkami a kořením. Co nás ale 

velmi zaujalo, byly vratné hrníčky a plastové kelímky 

s cibulákovým vzorem. Coţ byla oproti minulým rokům 

novinka.   
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Foto z Vánočních trhů, zleva Radovan J., Marie F., 

Ladislav L., Adéla B., Petra M., Iveta B., Lenka Š. 

s dcerou, Andrea L., Josef V., Vladimír B., Lenka B. 

Po obědě jsme navštívili také Zelný trh, kde byla 

vánoční atmosféra oproti Náměstí Svobody pro některé 

z nás znatelnější. Bylo zde opravdu mnoho stánků a 

člověk by skoupil kde co. Byly tu stánky například 

s výrobky z kůţe, kovovými hlavolamy, ručně malovanou 

keramikou, levandulovými produkty, medicinálními 

sirupy, vykrajovačkami atd. Mě osobně nejvíce oslovil 

stánek s názvem Písařství a Knihařství, kde bylo 

nepřeberné mnoţství dárků z ručního papíru a 

knihařského plátna, malé kníţečky, ručně šité zápisníky, 

husí brka na psaní inkoustem, kalamáře a různé dárkové 

sady pro písaře. Nakonec musím zmínit i stánek U 

Mikeše, kde nabízeli jak alkoholické, tak nealkoholické 

teplé nápoje, ze kterých doslova dýchala „ladovská 

zima―.  

Myslím, ţe jsme si všichni Vánoční trhy uţili a kaţdý 

z nás si něco pěkného odvezl. Ať uţ dárek, něco 

dobrého k snědku nebo příjemný pocit.   

Článek napsala Bc. Andrea Lázničková, DiS. 
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EXKURZE V KERAMICKÉ DÍLNĚ 
Dne 15. 12. 2015 jsme navštívili naše dvě klientky paní 

Lenku Šulerovou a paní Martinu Roháčkovou v Kavárně 

a keramické dílně „Umění s handicapem―. Umění s 

handicapem je projekt společnosti Sluţby Jihlavské 

Terasy o.p.s., v rámci kterého byla v krásných 

prostorách bývalé Tesly na ulici Havlíčkova v Jihlavě 

vybavena kavárna spojená s galerií prezentující umění 

handicapovaných umělců. Nachází se zde také dílna, ve 

které paní Lenka a Martina za pomocí Axmanovy 

techniky vytvářejí velmi pěkné a zajímavé věci. Pro ty 

z Vás, co nevíte o Axmanově technice, tak tato technika 

 nebo-li způsob práce s keramickou hlínou vhodný pro 

lidi s handicapem, typicky pro nevidomé nebo mentálně 

postiţené. Technika vychází z omezení osob s 

handicapem. Je proto zaloţena na všeobecně 

rozšířených hmatových schopnostech, proporce 

vznikajícího díla si autor odvozuje od proporcí lidské 

ruky (velikost ruky a prstů). Tomuto způsobu se v 

technice říká hmatová matematika.  Hlína se modeluje 

pouze dlaněmi a prsty bez keramických pomůcek a 

vody. Techniku vynalezl v roce 2000 Štěpán Axman  a 
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později si ji patentoval. V současné době ji vyučuje ve 

své škole v Tasově.  

Jak jsme mohli vidět a také si osahat, hlína na 

modelování je zcela jiná neţ je hlína, jak my známe na 

keramiku. Pouţívá se šamotová hlína, která je směsicí 

přírodních jílů a hlín, má ve své struktuře ostřivo, které 

materiál zpevňuje. Na modelování se nepouţívá 

hrnčířský kruh, vše se modeluje pouze rukama. Tento 

rozdíl mohla porovnat především paní Eliška Polanská, 

která má s výrobou keramických výrobků dlouholeté 

zkušenosti. Vytvořená díla jsou tak větší, mohutnější a 

také těţší neţ běţné keramické výrobky. Mezi výrobky 

jsme mohli vidět různé květináče, mísy, svícny, sochy 

koček a sov. Nejvíce nás zaujaly sochy koček, které byly 

jak ţivé, aromalampa ve tvaru sovy, květináč se čtvero 

ročních období a samozřejmě ţirafa, na které paní 

Lenka zrovna pracovala.  

Celé tvoření z keramické hlíny je zajímavé a také 

obdivuhodné zvláště, kdyţ člověk nevidí a jeho 

předlohou a inspirací je pouze jeho fantazie. Myslím si, 

ţe jak paní Lenka, tak paní Martina si zaslouţí jistě velký 

obdiv.   
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Děkuji paní Lence Šulerové a paní Martině Roháčkové 

za zprostředkování mimořádného záţitku a oběma 

dámám přeji za TyfloCentrum hodně úspěchu, zájemců 

a hlavně kupujících, aby jim šla práce od ruky a měly 

radost ze svých výrobků a také aby jim bylo umoţněno 

se této práci věnovat i nadále.  

 

Na fotografii: Posezení s paní Lenkou Šulerovou u kávy.  
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PRVNÍ POMOC 

IV. díl Dušení 

Dušení je ţivot ohroţující stav, ke kterému dochází 

vlivem nedostatku přísunu kyslíku do těla. Většinou je 

způsobeno sníţeným mnoţstvím vdechovaného kyslíku, 

překáţkou v dýchání nebo poraněním dýchacího 

systému. První pomoc při dušení spočívá v odstranění 

příčin dušení. Jak poskytnout první pomoc při dušení? 

Zajistěte průchodnost dýchacích cest u postiţeného, 

zajistěte mu dostatečný přísun čerstvého vzduchu. 

Nejlépe je být pod širou oblohou, nebo alespoň dokořán 

otevřít okna. U postiţeného v bezvědomí opět zajistit 

průchodnost dýchacích cest zakloněním hlavy a 

zvednutím brady. V případě, ţe postiţený nedýchá, 

začněte s resuscitací. Zavolejte zdravotnickou pomoc. 

Vdechnutí cizího předmětu: 

Vdechnutí cizího předmětu můţe postihnout kaţdého z 

nás. Stačí, aby nám například zaskočil kousek jídla. To 

vyvolá dušení, které ohroţuje ţivot. 
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Jak poskytnout pomoc? 

Jsi-li svědkem toho, ţe jiný člověk vdechl nějaký cizí 

předmět, dusí se a není v bezvědomí, pokuste se mu 

pomoct tento předmět vypudit ven z jeho dýchacích cest. 

Podporujte ho v kašli. Není-li předmět příliš hluboko, 

mělo by stačit 5x postiţeného udeřit otevřenou dlaní do 

zad mezi lopatky. Postiţený je mírně předkloněn. Tento 

postup pouţijte u dětí i dospělých osob. U kojenců do 

jednoho roku ţivota si poloţte miminko na předloktí své 

ruky v úhlu asi 30° - 40° hlavou dolů. Ústa miminka 

mějte mezi palcem a ukazováčkem své ruky a opatrně s 

citem proveďte 5 úderů mezi lopatky miminka. Při tom 

sledujte, zda cizí těleso jiţ vypadlo z dýchacích cest. 

Pokud postiţený vdechl nějaký cizí předmět, je v 

bezvědomí a ani po uvolnění dýchacích cest nedýchá, 

zavolej na číslo 155 - zdravotnickou pomoc. Začněte 

ihned postiţeného resuscitovat. Dále jiţ pokračujte podle 

pravidel resuscitace. Pokud se vám nepodaří uvolnit 

dýchací cesty, provádějte pouze masáţ srdce a to v 

rytmu minimálně 100 stlačení za minutu v rytmu 

písničky: Rolničky, rolničky?? aţ do příjezdu lékaře. 

Zdroj www.zachrany-kruh.cz 
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RADY A TIPY 

 

Mnoho ptáků nás jiţ opustilo a odletělo do teplých krajin. 

Někteří ale statečně zůstávají po celou zimu. Snášejí 

sníh i mráz, v noci spí schouleni k sobě a vzájemně se 

zahřívají. Při nedostatku potravy ale strádají. Stahují se 

do parků a zahrad, kde hledají naši pomoc. Krmítka pro 

ptáky jsou dnes naštěstí běţnou součástí zahrad i 

okenních parapetů v bytech, někdy dokonce i obecných 

parků. Přinášejí pomoc ptákům a radost nám, lidem, 

kdyţ můţeme čiperné opeřence pozorovat či poslouchat 

jejich zpěv. Čím ale ptáčky krmit? Ptákům můţete 

předkládat jakákoliv semena: slunečnice, proso, konopí, 
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mák, lněné semínko i řepku. Uvítají drcená jádra 

vlašských a lískových ořechů. Pro zpestření můţete 

přidat i ovesné vločky, maličké kousky syrového masa, 

strouhanou mrkev, a samozřejmě přírodní, neslané a 

neškvařené sádlo nebo lůj. Z loje  můţete vyrobit 

i vlastní směs, pokud jej opatrně rozehřejete a smícháte 

se semínky. Směs lze nalít do skořápky kokosového 

ořechu či do menšího květináče. Můţete v ní namočit i 

suché borové či smrkové šišky. Ptáčkům se po nich 

velmi dobře šplhá, kdyţ dobroty s poţitkem vyjídají. Při 

rozvěšování opět dbejte na to, aby sluneční paprsky na 

příliš osluněném místě směs nerozpustily. Na co koho 

nalákáte? Olejnatá semena, jako je slunečnice, lůj a 

tukové směsi milují sýkory - koňadra, modřinka, babka, 

uhelníček, parukářka i mlynařík, a také brhlík, šoupálek 

a strakapoud. Semena plevelů a obilovin svědčí 

zrnoţravým pěnkavám, zvonkům, strnadům, vrabcům a 

kosům. Plody nejrůznějších bobulovin i na kousky 

nakrájená jablka velmi ocení kosi a drozdi. 

Převzato ze stránek www.priroda.cz 
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KNIHY DO UŠÍ 

Cesta Steva Jobse: iLeadership pro novou generaci 

Autor: Jay Elliot, William L. Simon 

Ţánr: naučná literatura 

Délka záznamu: 8 hodin a 36 minut 

Čte: Pavel Rímský 

Hodnocení: 100% 

Knihu půjčuje: Knihovna Havlíčkův Brod 

 

Hluboký, zasvěcený pohled na jedinečný vůdcovský styl 

Steva Jobse, který navţdy změnil náš kaţdodenní ţivot 

a svět kolem nás. Kaţdý, kdo se chce z jeho úspěchu 

poučit, zde najde zajímavé a inspirující poznatky téměř 

na kaţdé straně. Úţasné čtení pro všechny z nás, kdo 

se snaţíme, aby naše vize byly úzce spojeny s řešením 

detailů. Autor knihy Jay Elliot, bývalý Senior Vice 

President společnosti Apple Computer a muţ, kterého si 

Steve Jobs vybral za svého blízkého spolupracovníka, 

vede posluchače na pozoruhodnou cestu Jobsovou 

úţasnou kariérou. Přináší ţivé příklady náročných úkolů 

a vítězství Jobsova leadershipu, popisuje inovativní 

řízení lidských zdrojů, strategické plánování, představuje 

https://www.alza.cz/media/Jay%20Elliot-cat18854400.htm?p=807-30710
https://www.alza.cz/media/William%20L.%20Simon-cat18854400.htm?p=807-30620
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Jobse jako nejlepšího ―lovce mozků‖. Ukazuje 

posluchačům, jak pouţít jeho zásady a přístupy ve 

vlastním ţivotě a kariéře. Ve své knize popisuje 

skutečné situace, jednání a dramatický vývoj revolučních 

produktů Applu, kterého se účastnil, období, kdy Jobs 

společnost opustil, po jeho návrat ke kormidlu Applu, 

zapojení do Pixaru, aţ po uvedení iMacu, iTunes, 

iPhonu a dalších. Odhaluje inspirativní prostředí firmy 

Apple, charisma, vize a odhodlání, tvrdohlavost, i chyby, 

kterým se Steve Jobs nevyhnul. 

Komentář z diskusního fóra: 

Čím více se do poslechu ponoříte, tím víc si začnete 

uvědomovat, co vše stojí za iPodem, iPhonem nebo 

Macem, ze kterého knihu právě posloucháte. Zjistíte, že 

dveře, které se vám nepodaří napoprvé otevřít, nemusí 

být zamčeny navždy. Kniha iLeadership je bezesporu 

knihou, ze které si každý může odnést něco, co mu bude 

do života prospěšné. Jsem skutečně rád, že jsem si 

knihu poslechl a dozvěděl se za několik hodin to, co 

může obohatit další roky mého života. 
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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 nejvíce slov. 
Tvořte pouze česká podstatná jména v jednotném čísle 
v prvním pádu.  
 

H-I-A-O-E-V-L-E-X-Y-S-P-D 
 

Vaše odpovědi nám můţete elektronicky zasílat  
do konce ledna na emailovou adresu 
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz 

Ten, kdo vymyslí nejvíc slov, ZÍSKÁ ODMĚNU. 
 

 
ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 

Jídlo 

V minulém díle jsme se učili pojmenovávat barvy. Hodně 

jsem mluvil o tom, jak se učit přirozenou cestou, a jak do 

učení zapojit smysly a emoce. Teď si něco povíme o 

mnemotechnice, kterou při učení jazyků pouţívají 

paměťoví mistři. Tento „oslí můstek―, je nejvíc účinný, 

kdyţ si jej vymyslíme sami. Takţe jak na to? 

1. Podíváme se na cizí slovíčko a přemýšlíme, 

které české slovo nám připomíná. (Například 

vezmeme slovo pink – anglické slovo pro růţovou a 
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to nám připomíná české slovo pinkání, třeba při 

ping-pongu. Nebo si slovo můţeme rozdělit na dvě, 

jak to vidíme u slova máslo.) 

2. Propojíme český překlad slova s dalším českým 

slovem, které nám výslovností připomíná 

anglické slovo. Nejefektivnější je vytvořit 

nějakou nereálnou a ztřeštěnou situaci. 

(Propojíme slovo růţová se slovem pinkání. A 

můţeme si představit třeba růžové čuníky, jak si 

pinkají s míčkem. (A mimochodem pink pig je 

„růţové prasátko―.) Nebo jiná moţnost: Představte 

si dvě holky v růžových šatičkách, jak si pinkají s 

dortem. Jde o to vytvořit obrazově ţivý příběh na 

základě slova růžová a pinkání.) 

3. Neučte se dlouho, ale pravidelně. Je lepší 

věnovat se učení 20-50 minut denně, neţ se jednou 

za týden učit dvě hodiny. 

4. Opakujte si. První opakování by mělo proběhnout 

do deseti minut, pak po jednom dni, po týdnu, po 

měsíci a po půl roce. Jsou to intervaly, kdy mozek 

začne zapomínat, a je potřeba mu v tom zabránit. 
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5. Pouţívejte to v praxi. Překládejte si to, co chcete 

říct a to, co Vám říkají ostatní do angličtiny. Tím 

zjistíte, co se potřebujete naučit a zopakujete si to, 

co uţ umíte. (Ale raději ne nahlas, ať na vás 

nezavolají Chocholouška.) 

 

A teď si představte, ţe jste zase tím malým dítětem. 

Narodili jste se podruhé a poznáváte svět po anglicku. 

Tentokrát ochutnáváte a můţete si přivonět a prohlíţet 

různá jídla. A navíc uţ víte, co je to mnemotechnika. 

 

chléb – bread [bred, rolované r a d na konci] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si Brada 

Pitta, jak se jeho zuby brodí v chlebu. 

 

JAKÝ TO JE CHLEBA? 

To, o jaký jde chleba, se určuje přídavným jménem 

před slovem bread. Například: 

white bread – bílý chléb 

brown bread nebo dark bread [dárkbred] – tmavý 

chléb 

wholewheat bread [houlvítbred] – celozrnný chléb 
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houska – bun [ban] 

 Pomůcka k zapamatování: Na banneru (reklamní 

ploše) je reklama na housky. 

bageta – baguette [baget]  

cukr – sugar [šugr, r je nezřetelné]  

 Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak jdou 

dva zamilovaní a Romeo na svojí Julii sype cukr a 

zpívá jí a cukruje: „Oh, Sugar, Sugar―. [ou šugr šugr] 

sůl – salt [solt] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 

posolíte karty při solitaire, a vedle vás hrají hokej na 

soli v Salt Lake City. 

slané tyčinky – salted sticks [soltyt styks]  

 Pomůcka k zapamatování: Se solí to uţ známe. 

Stick nám připomíná české slovo stýkat se. Představte 

si dvě tyčinky, hrozné drbny, jak se setkají na 

hromádce soli. 

BRAMBŮRKY NEBO HRANOLKY? 

Na rozdíl od češtiny se v britské angličtině slovem 

chips [čips] nemyslí brambůrky, ale hranolky, také 

často označované jako French fries [frenčfrajs]. 

Brambůrky se anglicky řeknou crisps [krisps]. Ale 
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v americké angličtině bychom se mohli setkat 

s označením brambůrek jako chips. 

máslo – butter [batr] 

 Pomůcka k zapamatování: Slovo si rozloţíme na 

bat (jako batoh) a tr (jako tryskáč). Potom si 

představte, jak si hodíte batoh do tryskáče, který je 

celý vyrobený z másla. 

med – honey [hany] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak se 

Hana bez bázně a hany natírá opalovacím medem. 

káva – coffee [kofí] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 

z koflíku (šálku) popíjíte horkou kávu. 

čaj – tea [tý] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 

káráte čaj, hrozíte mu prstem a říkáte tý, tý, tý. Nebo 

si představte, jak dostáváte cenu TýTý a ze zlatého 

poháru se napijete čaje. 

DŢEM NEBO MARMELÁDA? 

Slovo jam [dţem] pouţíváme na výrobek z jakéhokoli 

jiného ovoce, neţ z citrusů, ale slovem marmelade 

[mármelejt] označujeme jen zavařené citrusové plody 
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jako je citrón nebo pomeranč. 

mléko – milk [milk] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si kravičku 

Milku, jak dává mléko. 

smetana – cream [krím] 

 Pomůcka k zapamatování: Na Krymu prší spoustu 

smetany. 

sýr – cheese [čís] 

 Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak máte 

ze sýru číselník a v jeho otvorech prstem vytáčíte 

telefonní číslo. 

 

JAK JE TO S TÍM JOGURTEM? 

V angličtině se dá slovo jogurt zapsat devíti různými 

způsoby, ale většina variant je zastaralá a dnes se uţ 

nepouţívá. Pro jednoduchost se dá říct, ţe 

nejpouţívanější variantou je yogurt [jogrt]. Pouţívá se 

v USA, Británii, Austrálii i Kanadě. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Změny v příspěvku na péči 

Příspěvek na péči se stal velmi častým tématem za 

poslední dva měsíce v našem TyfloCentru. Protoţe jej 

většina z Vás má přiznaný, rádi bychom Vás informovali 

o změnách, které se připravují pro příští rok. Velmi 

důleţitou změnou je chystaná změna v šetření 

vedoucímu k určení zda a v jaké výši budete pobírat 

příspěvek na péči. Aktuální šetření je zaměřeno 

především na mentálně postiţené, osoby na vozíku a 

seniory. Lidé se zrakovým postiţením jsou 

znevýhodněni, protoţe nenaplňují většinou dostatek 

potřebných bodů k udělení vyššího příspěvku. Toto se 

má změnit jiţ při počátečním sociálním šetření. Tato 

změna by měla platit od 1. ledna 2016, ale momentálně 

se stále připravuje. Samozřejmě Vás budeme informovat 

a v případě ţe by znamenala rapidní moţnost zvýšení 

Vašeho příspěvku, rádi Vám v TyfloCentru pomůţeme s 

dokumentací i přípravou na sociální šetření. Další 

změna, která je plánovaná je zvýšení příspěvku o 10% 

od 1. 8. 2016. Tuto změnu schválila vláda a nyní se 

čeká, zda ji potvrdí parlament. Jde totiţ o změnu 
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zákona. Pokud se tak stane, zvýšení Vám bude 

přiděleno automaticky a nebudete muset podávat ţádné 

ţádosti. Dále si prosím zkontrolujte, zda máte uvedenou 

jako pečující osobu toho, kdo o Vás skutečně pečuje. 

Můţe se jednat o jakoukoliv fyzickou osobu - partnera, 

děti, rodiče nebo i souseda či kamaráda. Dále o zařízení 

pobytových typů. Pokud jste hospitalizováni v nemocnici 

či jakémkoliv pobytovém zařízení - například v domově 

pro seniory, je nutné nahlásit tuto událost na Úřad práce. 

Příspěvek na péči totiţ automaticky připadá této instituci.  

Také v případě, ţe z nějakého důvodu o Vás jiţ 

nepečuje Vámi uvedená osoba, musíte okamţitě 

nahlásit nového poskytovatele sluţby. V opačném 

případě pobíráte dávku neoprávněně a úřad ji po Vás 

můţe vymáhat zpětně. Proto doporučujeme uvést vţdy 

osoby dvě - vyhnete se urychlenému vyřizování 

dokumentace. 

Pokud byste potřebovali pomoci s vyřizováním příspěvku 

či dalších sociálních dávek, nebo máte jakékoliv 

doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit.  

Přeji Vám krásný a klidný rok 2016. 

Bc. Monika Havlíková, DiS. 
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ZAJÍMAVOST 
 

Nedávno se mi poštěstilo navštívit Benátky severu, jak 

se Nizozemí někdy nazývá. A tak jsem si říkala, ţe by 

byla škoda se s Vámi nepodělit o zajímavosti, se kterými 

jsem se při návštěvě Nizozemí setkala. Abych Vás 

dlouho nenudila, sepsala jsem zajímavosti do 

jednotlivých odráţek. Něco moţná víte, něco Vás moţná 

překvapí. 

Kam teče voda? 

První, co mě v Nizozemí překvapilo, byla voda. Voda je 

tam úplně všude. Tak mě napadalo, kam ta voda asi 

odtéká? Jak to, ţe tam nemají povodně, kdyţ mají kolem 

sebe tolik vody? A tady je odpověď. Nizozemí je 

chráněné důmyslným systémem hrází – jsou tam tzv. 

dijky. Navíc se neustále přitékající a podzemní voda 

odčerpává. Toto čerpání probíhá navíc  „do kopce―. Na 

území Nizozemska najdeme dva základní typy hrází, a 

to vodní a silniční. Vodní dijky oddělují břeh řeky nebo 

moře od suché země. Není výjimkou, ţe řeka teče o 

několik metrů výše, neţ jsou třeba pole. Pak se nám 

můţe stát, ţe jedete autem po silnici, která vede po 

vnitřní straně hráze a loď pluje „nad vámi―. Někdo říká, 
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ţe aţ roztají ledovce, tak Nizozemí bude první 

potopenou zemí. Já ale zastávám takovou teorii, ţe aţ 

na to přijde a zvedne se hladina vody, tak aţ uvidíme 

placku na moři, jak si pluje kolem nás, tak to bude 

plovoucí Nizozemí. Hausbooty to prostě jistí.  

Jen krok od vody. 

V Amsterdamu jsem si všimla, ţe většina nábřeţí nemá 

zábradlí nebo jiné bezpečnostní opatření. Téměř všude 

je jen zpevněná zeď nad vodou a končí vozovkou nebo 

chodníkem. Kdyţ parkujete, záleţí na Vaší řidičské 

schopnosti, zda své auto utopíte nebo jej elegantně 

odloţíte na parkovišti.  

S houbami je to na houby. 

A teď něco pro houbaře. V této chvíli si moţná ţádný 

z houbařů neuvědomuje, jak je dobře, ţe je Čechem. 

Proč? Hned vám to vysvětlím. V Nizozemí nejen, ţe 

byste lesy hledaly široko daleko (je jich tu jen 7%), ale 

stejně kdyţ byste nějaký ten les objevili, na houbaření 

byste mohli zapomenout. Sbírání hub je zde zakázáno.  

Černý Petr 

5. prosince sice na ulici Mikuláše potkáte, ale čerty a 

anděly uţ ne. V Nizozemí Mikuláš nechodí s čerty a 
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anděly, ale má s sebou Černého Petra. Černý Petr je 

postava ze španělského královského dvora, oblečen do 

blýskavých šatů slouţícího nebo šaška. Představuje 

černého sluhu Mikuláše, který do Nizozemska přijíţdí 

tradičně lodí jakoby ze Španělska. Tradice pochází z 

doby, kdy bylo Nizozemsko španělskou kolonií, a je tedy 

stará stovky let. Je ale moţné, ţe tato tradice brzy 

vymizí. Prý je o rasizmus. Proto výbor OSN pro 

odstranění rasové diskriminace vyzval Nizozemsko ke 

změně tradice, protoţe líčení na černo prý mnozí černoši 

vnímají jako připomínku otroctví. Můţeme jen doufat, 

aby v budoucnu nedošlo i na naše čerty.  

Propojení interiéru a exteriéru. 

Samozřejmě, čeho jsem si v Nizozemí nemohla 

nevšimnou a zvlášť večer to bylo bijící do očí byla okna 

bez záclon a ţaluzií. Jdete si tak po ulici, kouknete na 

dům a tam vidíte pána v trenýrkách, jak sleduje televizi. 

A tak za večera nahlíţíme do pokojného ţivota 

holandské rodiny. Pro nás Čechy naprosto 

nepochopitelné a úsměvné.  

Zajímavých věcí by bylo více, ale to bych pak 

s vyprávěním nemusela nikdy skončit. Nakonec 
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přidávám Karla Čapka, který Vám prozradí, jak se dělá 

Holandsko. 

 

Jak se dělá Holandsko 

Karel Čapek tento je skvěle popsal ve svých Obrázcích z 

Holandska (vyd. r. 1932): "Tož to jsem na vlastní oči 

viděl, jak se dělá Holandsko... vezme se kus moře, 

ohradí se a vypumpuje se, i zůstane dno, na něž 

pořádný kus Evropy dodává řekami své nejlepší bahno a 

moře jemný písek. Holanďan to vysuší a zaseje na to 

trávu, krávy ji spasou, Holanďan je podojí a udělá z toho 

sýr, který v Goudě nebo Alkmaaru prodá do Anglie. Což 

je, mimochodem, názorný příklad o koloběhu hmoty. 

 

Bc. Andrea Lázničková, Dis. 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 
S Jihlavskými listy za pohádkou: O bábě Chřipce 

Kdy:  17. 1. 2016, v 15:00 hod. 

Kde: Kino Dukla, Jihlava  

Hraje: Divadlo Úsměv, Bába Chřipka, kdo to je? 

Špinavá, umazaná, roztrhaná a ošklivá. Nerada slyší 

nebo vidí vitamíny. Nakazí Kubu, a v lese zajíčka i 

vránu, a má z toho radost. Jen medvěda se jí nepodaří 

nakazit, protoţe medvěd má rád med, a jím pak vyléčí 

všechna zvířátka. Kuba se také uzdraví a slibuje, ţe se 

bude otuţovat, jíst vitamíny a chodit ven. 

Vstupné 60 Kč 

 
FURT NA CESTĚ  

Kdy:  11. 1. 2016, 19:30 hod. 

Kde: Brodská 1000/2, Ţďár nad Sázavou 

Z Austrálie přes Bangkok aţ do KINA VYSOČINA 

Pojeďte na naši nejdelší nejkratší cestu. Za neskutečně 

dlouhého půl roku jsme ujeli méně kilometrů neţ na 

Hedvábné stezce a zaţili toho tolik jako nikdy před tím. 

Pojďte se podívat na vyprávění z nejnáročnější cesty o 

setkání dvou světů, které křiţuje ţlutý cirkus. Napříč 
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pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a 

špatné počasí problémy, a nic nejde podle plánu, do 

nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa, kde 

mělo být vše jednoduché a nebylo, a právě proto to stálo 

za to! 

 
AKCE V LEDNU 

 

12. 1. 2016 – PREZENTACE A UKÁZKA KOMPENZAČNÍCH 

POMŮCEK 

 
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00 

HOD. SLEČNA BC. LÁZNIČKOVÁ S KOLEGOU PANEM 

JAKUBÍKEM PŘEDSTAVÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO 

OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŢENÍM. DOZVÍTE SE, JAKÉ 

POMŮCKY SI LZE V TC ZAPŮJČIT, JAKÉ POMŮCKY JSOU NA 

TRHU DOSTUPNÉ A JAKÝM ZPŮSOBEM SI O POMŮCKY NA 

ÚŘADU PRÁCE ŢÁDAT. MEZI POMŮCKAMI BUDOU 

SAMOZŘEJMĚ I OZVUČENÉ DOTYKOVÉ MOBILNÍ TELEFONY.  

 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 1. 2016 
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14. 1. 2016 - BOWLING 

NA BOWLING SE VYDÁME DO ŢĎÁRU NAD SÁZAVOU 

ODJEZD Z JIHLAVY V 9:13 HOD. Z NÁSTUPIŠTĚ Č. 18. 

ODJEZD ZE ŢĎÁRU N./S. V 14:35 HOD. 

BOWLING PRO NÁS BUDE PŘIPRAVEN JAKO VŢDY 

V RESTAURACI INGOT, BLÍZKO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 12. 1. 2016 

 

26. 1. 2016 – BUĎTE V OBRAZE - INFORMATIVNÍ POSEZENÍ 

V TYFLOCENTRU 

PŘIJĎTE NA PŘÁTELSKÉ A INFORMATIVNÍ POSEZENÍ DO 

TYFLOCENTRA JIHLAVA, O.P.S. DOZVÍTE SE JAKÉ ZMĚNY A 

NOVÉ VĚCI JSME NA ROK 2016 PŘIPRAVILI A TAKÉ 

INFORMACE, KTERÝMI BYCHOM VÁS RÁDI OBOHATILI.  

V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. V 10:00 HOD. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 1. 2016.  

 

22. 1. 2016 – 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.  

 

NA PAMĚTI 22.1. 2016 NÁS BUDE ČEKAT: 
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POSLEDNÍCH DESET ČESKÝCH PANOVNÍKŮ, TEDY VLASTNĚ 

SOUČASNÝCH PREZIDENTŮ, NEBUDOU CHYBĚT HLÁŠKY Z 

ČESKÝCH FILMŮ, MŮŢEME SE TĚŠIT NA JÓGU PRSTŮ, KDE SI 

UKÁŢEME POZICI TŘI ROZMĚRY VESMÍRU A STRÁŢCE ŢIVOTA, 

VYZKOUŠÍME SI VĚDOMOSTI O STÁTECH USA A JEJICH 

HLAVNÍCH MĚSTECH, SEZNÁMÍME SE S KALENDÁŘEM NA ROK 

2016, POSLECHNEME SI CITÁTY SLAVNÝCH NA TÉMA 

ALKOHOL A STIHNEME I JINÁ CVIČENÍ. 

RÁD VÁS VŠECHNY ZVU, ABYSTE POZNALI, ŢE MÁTE JEŠTĚ 

MNOHÉ ZNALOSTI. 

TĚŠÍ SE NA VÁS ING. JAROSLAV BERÁNEK 

 

BĚHEM MĚSÍCE LEDNA SE DÁLE MŮŢETE TĚŠIT NA BRUSLENÍ 

A TAKÉ NA BESEDU S PANEM MILANEM STEJSKALEM 

Z ORGANIZACE BESIP. TERMINY TĚCHTO AKCÍ BUDOU 

DODATEČNĚ UPŘESNĚNY A ZASLÁNY NA VAŠE E-MAILOVÉ 

ADRESY. 
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BLAHOPŘÁNÍ 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci lednu 

Vladimír Janeček 

K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho 
zdraví vtip. Neboť smích léčí  

Policajt si na Silvestra pročítá nový kalendář a 

znechuceně říká: „To je ale pech, 23. dubna mám mít 

svátek a oni mi ho zamítli!” 

„To není možné, ukaž to,” říká mu kolega, koukne se na 

to a povídá: „Fakticky, máš pravdu, napsali ti tam Ne.”  

Melanie Hroudová 

Rudolf Vlašín 

Ondřej Zmeškal 



 

35 
 

NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 
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