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VÁŢENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 
 

vítají Vás březnové Střípky z Jihlavy, které Vám opět 

přinášejí nové informace, rady, typy, přehled akcí a 

doufám, ţe i trošku té pozitivní energie. Březen je první 

jarní měsíc a jeho název pochází z rašení bříz a je to 

také začátek březosti zvířat. Doufám, ţe i pro Vás bude 

březen hezkým začátkem jara.   

A na co nového se mŧţete těšit v březnu? Druhý jarní 

týden vás vylákáme ven na jarní procházku do přírody, 

poté vás seznámíme s tím, jak si usnadnit ţivot 

s iPhonem a na konci měsíce března se přesuneme do 

roku 1912 na zaoceánský parník Titanic, kde společně 

proţijeme atmosféru na počátku 20. století. 

Těšíme se na společné setkání s Vámi.   

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 

 
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, Bc. Monika Havlíková, DiS., 
Radovan Jakubík, Bc. Andrea Lázničková, DiS., Jana 
Voráčková 
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SPONZORSKÝ DAR OD 
DROGERIE DM 

 
TyfloCentrum Jihlava dostalo od drogerie DM 

sponzorský finanční dar ve výši 41 300 Kč. Drogerie DM 

je tradičním sponzorem mnoha neziskových organizací a 

letos padlo rozhodnutí podpořit také TyfloCentrum 

Jihlava. K předání peněz ve formě symbolického 

darovacího šeku došlo v prostorách TyfloCentra na 

Brněnské ulici, a to dne 2. února 2016. Za drogerii DM 

se zúčastnily paní Martina Hrbatá, Marie Bulová a 

Martina Petra Pípová, a za TyfloCentrum přebrala šek 

ředitelka TyfloCentra. 

U předání daru byl přítomen dlouholetý klient 

TyfloCentra pan Robert Kotrba, se svým vodícím psem 

Benjim, který přítomné pracovnice DM seznámil se svým 

osobním příběhem, a podělil se o zkušenosti se 

sluţbami TyfloCentra Jihlava, které pan Kotrba vyuţívá.  

Pracovnice DM drogerie byly podrobně seznámeny 

s činností naší organizace, a s některými osobními 

příběhy našich klientŧ, za kterými stojí naše práce. 

Vypadalo to, ţe je naše práce nesmírně zaujala. 

Darované peníze budou pouţity na rozvoj a 

zkvalitňování registrovaných sociálních sluţeb, nákup 

osvětového materiálu a také nových kompenzačních 

pomŧcek pro zrakově postiţené.  



 

6 
 

Velmi si váţíme finančního daru, který se nám DM 

drogerie věnovala.  

Drogerii DM tímto velmi děkujeme za jejich finanční dar! 

 

Mgr. Iveta Bělovová, ředitelka TyfloCentra 

Fotografie z předávání finančního daru. Zleva pan 

Robert Kotrba s vodícím psem Benjim, paní ředitelka 

organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Mgr. Iveta 

Bělovová Dolejší, paní Martina Hrbatá a paní Marie 

Bulová 
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VÝLET NA ŠACBERK 
 

Dne 11. února ve čtvrtek jsme vyrazili na výlet na 

Šacberk. Procházky se účastnili tři klienti s příbuznými. 

Počasí se z počátku zdálo, ţe nám nebude přát, avšak 

při naší cestě nakonec vykouklo i sluníčko.  

Jiţ ráno v 9:45 hodin jsme se sešli v TyfloCentru a 

společně jsme se vydali na autobusovou zastávku, kde 

nám v 10:14 jel autobus směrem do Zborné. Po příjezdu 

na konečnou zastávku ve Zborné jsme se dali na lesní 

cestu, která nás dovedla ke sjezdovce. Bylo zde hodně 

lyţařŧ a snowboardistŧ. Po chvíli nám došlo, ţe je to 

díky jarním prázdninám, které tento týden probíhaly. 

Také nás překvapil velký počet instruktorŧ, kteří učili 

malé dětičky lyţovat. Neuvěřitelné bylo, ţe sníh nebyl 

skoro nikde jinde, neţ na sjezdovce. Po navštívení 

sjezdovky jsme se vydali stejnou cestou zpět a napojili 

jsme se na další lesní cestu, která nás dovedla do 

restaurace U Lyţaře.  

Během cesty nás překvapilo velké mnoţství bláta a 

z větví stromu na nás občas kapaly kapky roztátého 

sněhu. V polovině cesty jsme si udělali malou přestávku 

a někteří z nás se občerstvili. Největší svačinu si 

samozřejmě zaslouţila Aranka, vodící pes, která si 

vyslouţila několik plátkŧ šunkového salámu. Po 

posilnění jsme pokračovali ve druhé polovině cesty. 

Jelikoţ byla doba oběda, rozhodli jsme se pro oběd 

v restauraci U Lyţaře. Na menu jsme si mohli vybrat ze 

tří variant- bramborové knedlíky plněné uzeným masem 
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se zelím či palačinky s kuřecím masem, listovým 

špenátem a sýrem nebo ţiváňskou pečenou na plechu 

s bramborami, cibulí a klobásou. V rámci menu jsme si 

mohli dát hovězí vývar se šunkou, hráškem a rýţí. Po 

obědě jsme chvilinku počkali na blízké zastávce na 

autobus, který nás odvezl zpět do Jihlavy. 

Skupinová fotografie z výletu na Čeřínek. 

Článek napsaly praktikantky z VOŠS slečna Kazatelová 

a slečna Šustrová 
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PUTOVÁNÍ PO ČÍNĚ 
 

Dne 5. února se v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. uskutečnila 

velmi zajímavá přednáška o Čínské lidové republice, při 

níţ jsme se mohli dozvědět mnoho informací. 

Tato přednáška byla zařazena do programu z dŧvodu, 

ţe se lektorka Mgr. Malinovská vrátila po zajímavé cestě 

po Číně. Velice překvapující byl velký zájem o tuto 

přednášku. Zúčastnilo se jí celkem 11 klientŧ a toto 

setkání trvalo necelé dvě hodiny. Lektorka začala 

základními informacemi o Číně. Čínská lidová republika 

se nalézá ve východní Asii při západním pobřeţí 

Tichého oceánu. Vzhledem k tomu, ţe Čínská lidová 

republika je nejlidnatější zemí světa, byla preferována 

politika jednoho dítěte, coţ bylo velmi zajímavým 

tématem. Dozvěděli jsme se, ţe jsou zde nějaké 

výjimky. Například dvě děti mohou mít manţelé, kteří 

jsou jedináčci. Typické pro tuto zemi je, ţe se o děti 

nestarají přímo samotní rodiče, ale prarodiče z dŧvodu 

pracovního nasazení rodičŧ. Dále jsme se dozvěděli o 

vynálezech Číny. Například hedvábí je tvořeno výměšky 

ţláz motýla bource morušového. Tyto výměšky na 

vzduchu rychle tuhnou a vytváří tenká vlákna. Z nich si 

motýl vytváří kuklu. Hedvábné vlákno se získává 

následným rozvinutím této kukly. Prŧměrná délka 

dosahuje 300 aţ 900 metrŧ. Dalšími vynálezy jsou 

knihtisk, střelný prach, porcelán, papír či kompas. 
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Číňané jsou zvyklí jíst u kulatého stolu, kdy uprostřed 

tohoto stolu se nachází nádoby s jídly. Kaţdý strávník 

má svoji misku s rýţí, do které si přidávají pomocí hŧlek, 

které slouţí jako prodlouţené prsty, připravené 

občerstvení. Za největší uráţku jsou povaţovány 

zabodnuté hŧlky v jídle.  

Celá přednáška byla doplněna kvízy, které lektorka 

zapojila do vyprávění o Čínské lidové republice. Otázky 

v kvízu navazovaly na informace, které zúčastněným 

předávala. Toto udrţovalo zúčastněné ve střehu a ti 

nejznalejší a nejbystřejší- Josef Vondra a Josef Svoboda 

byli na závěr odměněni malou drobnou památkou, 

kterou dovezla lektorka ze samotné Číny- čínské hŧlky 

pro štěstí. Na konci výkladu proběhla malá ochutnávka 

typických čínských jídel. Všichni zúčastnění odcházeli 

obohaceni novými informacemi a plnými ţaludky .  

 

Článek napsaly praktikantky z VOŠS slečna Kazatelová 

a slečna Šustrová 

 

BESIP  
 

Dne 18. února si pan Stejskal z BESIPu připravil pro 

uţivatele přednášku o změnách, které nastaly s novou 

novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

Semináře se zúčastnilo celkem 8 klientŧ a povídání 

trvalo necelé 2 hodiny.  
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V úvodu se rozebíralo téma přechodŧ, coţ 

rozpoutalo velkou debatu. Dozvěděli jsme se, ţe existují 

tři typy přechodŧ- přechod pro cyklisty, který si chodci 

často pletou s přechodem pro chodce, klasický přechod 

pro chodce a místo pro přecházení, které má na obou 

stranách chodníkŧ sníţený obrubník a je bez značení na 

silnici. Chodci si často myslí, ţe mají na přechodu 

přednost. Avšak tomu tak není. Pokud si řidič není jistý 

včasným zastavením a umoţnění bezpečnému přejití 

silnice chodci, není řidič povinen zastavit. Bezpečnou 

vzdáleností je myšlena vzdálenost 30 metrŧ před 

přechodem.  

Následující téma se týkalo samotné novely zákona. 

Dlouho očekávané změny v pravidlech silničního 

provozu se od 20. února 2016 staly nedílnou součástí 

provozu na pozemních komunikacích. Novela zákona č. 

361/2000 Sb., o silničním provozu, pro všechny chodce 

zavádí povinnost nosit za zhoršené viditelnosti při 

pohybu na pozemních komunikacích mimo obec reflexní 

prvky. Řidičŧm nová pravidla zakazují řídit vozidlo s 

nečistotou, sněhem nebo námrazou, která jim brání ve 

výhledu z vozidla, aby tím neohroţovali bezpečnost 

silničního provozu. Pan Stejskal doporučuje nosit 

výrazné světlé a dobře viditelné oblečení z dŧvodu 

bezpečnosti chodce. Velmi vhodné oblečení je takové, 

které obsahuje bezpečnostní reflexní prvky. Pokud 

takové oblečení nemáme, je nutné pouţívat dostupné 

reflexní pásky na dobře viditelném místě (paţe, noha, 
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batoh či kabelka). Na konci přednášky pan Stejskal 

předal reflexní pásky všem zúčastněným. 
Kaţdý den dochází na silnicích k váţným 

dopravním nehodám. Jejich oběťmi bývají často chodci. 

Příčinou mnoha tragických nehod je nedostatečná 

viditelnost. Auta i cyklisté mají povinnost svítit, chodci 

takovou povinnost a ani moţnost nemají. Přitom jsou v 

silničním provozu ti nejzranitelnější. 

„Vidět a být viděn― – je základní pravidlo bezpečnosti na 

silnicích. Za sníţené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, 

kteří zranili chodce, se shodují na tom, ţe ho neviděli 

vŧbec nebo příliš pozdě.  

 

Článek napsaly praktikantky z VOŠS slečna Kazatelová 

a slečna Šustrová 

 

RADY A TIPY 

Rýma se objevují většinou jako projev nemoci z 
nachlazení nebo k ní dochází vlivem nákazy. Podle 
odborníkŧ jsou příčinou skupiny virů, které se za 
určitých podmínek začnou mnoţit. Výsledkem je otok 
sliznic horních cest dýchacích, bolesti 
hlavy, nevolnost, slabost, pálení očí, teploty. V 
povědomí mnoha lidí přetrvává názor, ţe vlastně o nic 
nejde, někteří své onemocnění dokonce velkoryse 
přehlíţejí, chodí s ním do práce, a nejenţe tak škodí 
především sami sobě, ale navíc přenášejí rýmu i na své 
kolegy. 
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Jak na rýmu? 

 Jogínské proplachování nosu 

Jedná se o několik tisíc let starou jogínskou 
techniku, která prý při rýmě pomáhá. Ráno si v koupelně 
stoupněte k umyvadlu, naberte do dlaně teplou vodu, 
druhou rukou si ucpěte nosní dírku a tou volnou vsrkněte 
z dlaně co nejvíce teplou vodu. Toto provádějte 
kaţdou nosní dírkou alespoň pětkrát. Nezalekněte se 
zprvu nepříjemných pocitŧ, vydrţte, uvidíte, ţe úspěch 
se prý určitě dostaví. 

 Propolis 

Léčba rýmy bez antibiotik a acylpyrinu (pokud pacient 
nemá vysoké teploty) zaloţená na pobytu v teple a klidu, 
doplněná případným uţíváním 20 aţ 25 
kapek propolisové tinktury na kostku cukru třikrát denně 
údajně mŧţe překvapit příjemným prŧběhem 
onemocnění (bez stavŧ ţaludeční nevolnosti a pocitŧ 
přílišné celkové slabosti). Propolis nebudou uţívat lidé, 
kteří jsou na tento přípravek alergičtí. 

 Černý bez 

Čaj se připravuje tak, ţe se celé květenství i se stopkami 
nechá povařit tři minuty v pŧl litru vody a po ustálení se 
osladí medem. 

 Jitrocelový sirup 

Dvě aţ pět hrstí jitrocelových listŧ nařeţeme, zalijeme 
vodu tak, aby byly ponořeny, a necháme stát 24 hodin. 
Pak vodu slijeme, do ní přidáme šťávu vylisovanou ze 
stejného mnoţství čerstvých listŧ a k tomu přidáme 
jeden a pŧl váhového mnoţství cukru. Pak za 
občasného míchání svaříme (asi 20-30 minut) do 
hustoty sirupu. Při vaření se přidává špetička soli. 
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 Máta 

Při rýmě a ucpaném nosu je vhodná mátová silice, jedna 
aţ dvě kapky do kaţdé nosní dírky, nebo formou 
inhalace. Zároveň přidáváme jednu tabletu multivitaminu 
denně. 
 
Vtip:najdi slovo rýma 
Smlouva je smlouva: 
Přijde pán do obchodu se zvířaty a povídá prodavači: 
"Prosil bych tři potkany, dvě myši, 25 švábu a 40 
sklípkanŧ." "Uff, no, snad to dám dohromady. Na co to 
vŧbec potřebujete?" "Ale, stěhuji se a ve smlouvě je bod: 
vrátit byt ve stavu, v jakém jej dostal." 
"Vy jste šprýmař", usměje se pobaveně prodavač. 
"No, mně to moc k smíchu nepřijde - odpoledne jdu 
vykopat toho dědu, ke kterému jsem se tenkrát 
přistěhoval..." 
 
Převzato ze stránek www.ekolist.cz  
 
Velikonoční domácí kuřecí paštika 

 500 g kuřecích jater 
 250 g másla 
 2 menší cibule 
 1 strouţek česneku 
 provensálské koření 
 2 lţíce smetany ke 

šlehání 
 snítka tymiánu 
 sŧl a pepř 

Játra pečlivě očistěte a odstraňte z nich všechny blanky 
a nečistoty. Poté je nakrájejte na menší kousky. Na 
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másle zpěňte nakrájenou cibulku a přidejte játra. Aţ se 
zatáhnou a změní barvu, tak přidejte 3 lţičky 
provensálského koření, sŧl a pepř. Opečenou směs 
rozmixujte tyčovým mixérem, přidejte smetanu a 
rozpuštěné máslo – 200 g a celou směs ještě pořádně 
promixujte. Dochuťte dle libosti. 

Směs dejte do keramických misek nebo skleniček a 
navrch nalijte rozehřáté máslo. Dozdobte strouţky 
voňavého tymiánu a nechte vychladnout.  

 

VELIKONOCE VE SVĚTĚ 
 

Společným symbolem ve většině zemí je vajíčko, ve 
střední a východní části Evropy obvykle ručně barvené a 
zdobené, v zemích západní Evropy dávají přednost 
čokoládovým figurkám, prŧmyslově vyráběným. 

 Velká Británie 
V Británii chodí děti dŧm od domu a koledují o 
velikonoční vajíčka. Za jakousi svou zvláštnost pokládají 
Britové svou tradici drahokamy zdobených vajíček z 
drahých kovŧ, uměleckých předmětŧ inspirovaných 
tvorbou klenotníka Carla Fabergého pro ruské cary na 
přelomu 19. a 20. století. 

 Austrálie 
Jediným dnem, kdy jsou všechny obchody v Austrálii 
zavřené, je Velký pátek. V den Velikonoc hledají děti v 
zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil 
velikonoční zajíček. 

 Bulharsko 
Den nebo dva před Velikonocemi křesťanské rodiny 
posílají bochník chleba a 10 – 15 vajec obarvených 
načerveno svým tureckým přátelŧm, kteří tento dar 
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povaţují za čest. Posel, který ho předává, je tradičně 
obdarován malou peněţní částkou. 

 Francie 
Ve Francii zvou kostelní zvony kaţdý den v roce věřící 
ke mši. Výjimkou jsou Velikonoce, kdy od Zeleného 
čtvrtku do Bílé soboty oněmí. Říká se, ţe odletěly do 
Říma, aby tam byly poţehnány a zpátky se vrátily s 
vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A kdyţ letí nad 
Francií, všechny ty dobroty – vajíčka, kuřátka, zajíčci - k 
velké radosti dětí popadají dolŧ. Ty pak odpoledne 
vyráţejí do zahrad, aby tam poztrácené sladkosti 
posbíraly. 

 Itálie 
Kněz poţehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně 
umístí doprostřed stolu a okolo nich rozmístí nádoby s 
jídlem. 

 Irsko 
Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak 
uzavřel pŧst. Během dne ten, kdo chce získat 
velikonoční koláč, musí zatančit. 

 Mexiko 
V předvečer Velikonoc po setmění tisíce lidí zaplaví 
ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata - papírové 
krabice s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. 
Ty se věší, pálí nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, aţ 
se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí. 

 Německo 
V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, 
která pak jejich rodiče schovají doma nebo na zahradě. 
Do nich velikonoční zajíček snese rŧznobarevná vajíčka. 
Ráno na velikonoční pondělí je děti vyráţejí hledat. Také 
se vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě vajíčka. Tuto 
tradici proslavila značka Kinder a její vajíčka s 
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překvapením. Dalším německým zvykem je velikonoční 
strom ozdobený vajíčky a jinými velikonočními 
dekoracemi. 

 Rusko 
Při oslavě pravoslavných 
Velikonoc si Rusové nechávají v 
kostele poţehnat vajíčka a pak 
je vařená konzumují k 
velikonočnímu obědu.  

 Řecko 
V den pravoslavných Velikonoc 
se v rodinách koná vajíčková 
bitva. Účastníci se snaţí házením svého vajíčka rozbít 
vajíčko protivníka. Při úspěšném zásahu se pronáší věta 
: „Christos anesti" 
 
 

KNIHY DO UŠÍ 

Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota 

Autor: Christie Agatha  

Ţánr: drama  

Délka záznamu: 1 audio CD 

(9 hod.: 52 min.) 

Čte: Ladislav Frej  

Hodnocení: 95% 

Knihu pŧjčuje: Městská knihovna Jihlava 

Slavný detektiv řeší 12 zapeklitých případŧ. Nejlepší 
sbírka povídek královny zločinu. Soubor těchto dvanácti 
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kratších detektivních příběhŧ Hercula Poirota je 
povaţován za nejlepší sbírku povídek královny zločinu 
Agathy Christie. Tucet úkolŧ dostal neohroţený silák 
Herkules, a stejný počet případŧ - jeţ se v mnohém 
podobají hrdinským činŧm bájného antického řeka - se 
před svým odchodem do dŧchodu rozhodne vyřešit 
známý Hercule Poirot. Hercula Poirota navštěvuje v jeho 
bytě oxfordský profesor Burton. Baví se spolu o 
Poirotově křestním jménu a dostanou se rovněţ k antice 
- k herkulovským úkolŧm. Belgický detektiv se druhý den 
pustí do studia materiálŧ na téma Herkules a rozhodne 
se, ţe uţ vyřeší jen dvanáct případŧ, které se nějakým 
zpŧsobem budou podobat herkulovským úkolŧm.  
 

Komentář z diskusního fóra: 

Tyto povídky jsou ideální na dobu, kdy nemáte moc 
času. Zajímavý námět. Kniha se četla pomaleji, muselo 
se u ní přemýšlet, ale jinak doporučuju k přečtení. 
Jednoduché náměty a plnění detektivních úkolů podle 
svého jmenovce Herculese. 

 
KVÍZ 

 
1. Jaké je hlavní město Čínské lidové republiky? 

a) Nové Dillí 

b) Tokio 

c) Peking 

 

2. Jaká je typická plodina pro tuto zemi? 

a) Kuskus 

b) Rýţe 
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c) Brambor 

 

3. Jaká je typická barva vlasŧ Číňanŧ? 

a) Zrzavá 

b) Hnědá 

c) Černá 

 

4.  Která vlákna z kokonu hedvábí jsou nejkvalitnější? 

a) Ze středu  

b) Z okraje 

c) Všechna jsou stejně kvalitní 

 

5. Jakou barvou oděvŧ je vyjádřen smutek v Číně? 

a) Černá 

b) Bílá 

c) Červená 

 

6. Kam při stolování Číňané posadí nejváţenějšího 

hosta? 

a) Naproti dveřím 

b) Zády ke dveřím 

c) Po pravé straně hostitele 

 

7. Jaké jsou základní ingredience do čínského 

zeleninového vývaru? 

a) Mrkev, petrţel, celer 

b) Zázvor, česnek, jarní cibulka 

c) Rýţe, pórek, bambusové výhonky 
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8. Jaká omáčka je typická pro sushi? 

a) Sójová 

b) Chilli 

c) Worcesterová 

 

9. Kdy se podává polévka? 

a) Jako první chod 

b) Mezi jídly 

c) Jako poslední chod 

10. Jaké jsou základní druhy čínských čajŧ? 

a) Černý, zelený, Oolong 

b) Zelený, bílý, rooibos 

c) Bílý, černý, masala chai 

 
Vaše odpovědi nám mŧţete elektronicky zasílat 
do konce měsíce března na emailovou adresu 

laznickova@tyflocentrumjihlava.cz 
První, kdo zašle správnou odpověď, ZÍSKÁ ODMĚNU. 
V měsíci lednu jsme odměnili paní Dvořákovou, která 
sloţila 35 slov. rom, lem, lom, noc, ret, rum, mor, tur, trn, 
leo, roh, mol, rucet, cent, futro, cumel, ocet, freon, lotr, 
role, telefon, fotr, tumor, tmel, totem, metro, motel, tunel, 
metr, otec, orel, lyon, lemur, toulec, formule  Jednalo se 
o výběr písmen z názvu naší organizace TyfloCentrum.  
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ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 

Jídlo – Zelenina 
 
brambor – potato [potejtou] 

Pomůcka k zapamatování: Potej- zní podobně 
jako „podej― a -tou jako „toulec― na šípy. Představte si, 
jak na někoho voláte: „Podej mi toulec!― A místo šípŧ 
střílíte brambory. 

 
mrkev – carrot [ker‘t] 

Pomůcka k zapamatování: Zní to podobně jako 
české slovo karotka. 
 
celer (listy) – celery [sel‘ri] 
 
celer (kořen) – celeriac [selirajak] 
 
petrţel – parsley [pérsli] 

Pomůcka k zapamatování: Pér- zní podobně jako 
péro a -sli jako slib. Představte si, jak z petrţele místo 
nati vytrhnete ptačí péro a píšete s ním slib na petrţel. 
 
hrášek – pea [pí] 

Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 
měříte kruţnici hrášku, aby vám vyšlo  [pí] = 3,14. 

 
čočka – lentil [lentl] 

Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 
dáváte naklíčit Lentilky. 
 
fazole – bean [bín] 
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Pomůcka k zapamatování: Představte si Mr. 
Beana, jak hází takové grimasy, aţ mu z uší lítají fazole. 
 
kedlubna –  kohlrabi [kolrabi] 

Pomůcka k zapamatování: „Kol― zní podobně jako 
kolo a „rab― je české slovo pro otroka. Představte si, jak 
otroci (rabi) melou ve velkém mlýnském kole kedlubny. 
 
ředkvička – reddish [redyš] 

Pomůcka k zapamatování: Red je anglicky 
červená a ředkvička je také červená. 
 
hlávkové zelí – cabbage [kebič] 

Pomůcka k zapamatování: Kebule (hlava) zní 
podobně jako cabbage. Představte si, jak má někdo 
místo kebule na krku zelí. 
 
hlávkový salát – lettuce [letys] 

Pomůcka k zapamatování: Začíná na let-. 
Představte si, jak si uděláte ze salátu vlaštovku a hodíte 
jí, to je potom let. 
 
okurka – cucumber [kjúkembr] 

Pomůcka k zapamatování: „Kjŧk― zní podobně 
jako kluk a „kembr― jako příjmení Kemr. Představte si 
herce Kemra (ve filmu Na samotě u lesa), který je i v 80 
zdravý jako kluk, jak si nechává do velkého hrnku 
z konvice nalít všechnu okurkovou šťávu. 
dýně – pumpkin [pampkin] 

Pomůcka k zapamatování: Pump- zní jako pumpa 
a -kin jako kino. Představte si, jak v kině ve filmu někdo 
pumpuje dýňovou šťávu z pumpy, která vypadá jako 
dýně. 
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rajče – tomato [tomátou] 

Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 
rozmačkáváte rajčata a děláte z nich tomatovou 
omáčku. 
 
cibule – onion [anjen] 

Pomůcka k zapamatování: Představte si 
Vietnamce An-Jena, jak prodává cibuli. 
 
česnek – garlic [gárlik] 

Pomůcka k zapamatování: Gárlik znáí podobně 
jako Karlík. Představte si Karlíka, jak se láduje 
česnekem a jak má česnekový dech. 

 
květák – cauliflower [kóliflavr] 

Pomůcka k zapamatování: „Kóli― zní podobně jako 
koulí a flower je anglicky květina. Představte si, jak 
koulíte obrovský květák, na kterém kvetou květy. 

 
špenát – spinach [spinyč] 

Pomůcka k zapamatování: Představte si, jak 
spínáte špenát spínacím špendlíkem. 
 
červená řepa – beetroot [bítrút] 

Pomůcka k zapamatování: Představte si Ruth, jak 
má místo hlavy řepu, a někdo jí do té řepy bije. 
 

Článek napsal Michal Voráček 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 
Výhody, které přináší firmě zdravotně postižený 

zaměstnanec, jsou nezanedbatelné 

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová v 

úterý posnídala se zástupci komerční sféry. Na setkání, 

které ministerstvo pořádalo ve spolupráci s neziskovou 

organizací Rytmus, byly představeny výhody, které 

mŧţe firmě přinést zaměstnanec se zdravotním 

postiţením. 

„Výhody a pozitiva, které přináší firmě zdravotně 
postiţený zaměstnanec, jsou nezanedbatelné. V době, 
kdy společnosti hŧře hledají a obsazují určité pracovní 
pozice, přestavují osoby se zdravotním postiţením 
zajímavý prostor pro hledání nových a loajálních 
zaměstnancŧ,― uvedla na snídani ministryně Marksová. 

Přijetím zdravotně handicapovaných občanŧ se firmy 
přihlásí ke společensky odpovědnému podnikání a 
podniky, které mají více neţ dvacet pět zaměstnancŧ, 
splní i povinný podíl zaměstnaných osob se zdravotním 
postiţením. Zvýší se takzvaná diverzita jejich pracovního 
týmu a firmy mohou lépe vyuţít kvalifikovaných 
pracovníkŧ. Osoby se zdravotním postiţením se stávají 
i dŧleţitým segmentem na trhu, zákazníky, coţ se 
projevuje stále silněji například v bankovnictví a 
pojišťovnictví. Mít ve svém týmu člověka, který chápe 
specifické potřeby této skupiny spotřebitelŧ, je velká 
výhoda. 

A kde začít, jestliţe chce firma zaměstnat zdravotně 
handicapovaného člověka? Pracovnice organizace 

http://www.rytmus.org/
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Rytmus seznámily přítomné s principy takzvaného 
podporovaného zaměstnávání, kdy se zdravotně 
postiţený člověk postupně začleňuje do pracovního 
procesu na otevřeném trhu práce a to s pomocí 
asistenta a koordinátora. Tato sluţba pomáhá při přijetí 
a zaučení nového zaměstnance na konkrétní pozici. 
Cílem je dosáhnout situace, kdy se zdravotně postiţený 
člověk plně začlení do pracovního kolektivu a vykonává 
všechny činnosti naprosto samostatně. 

„Nejsme personální agentura, poskytujeme sociální 
sluţbu,― vysvětlila vedoucí organizace Rytmus Jana 
Březinová. „Přistupujeme k lidem se zdravotním 
postiţením individuálně, snaţíme se, aby našli 
dlouhodobé uplatnění jako plnohodnotní zaměstnanci,― 
doplnila. 

Lidé z organizace Rytmus vyuţívají ověřených postupŧ 
a zkušeností ze zahraničí. Jedním z nich je například 
takzvaný Job Shadow Day, kdy zájemce o zaměstnání 
stráví jeden den s asistentem u zaměstnavatele, 
seznámí se s pracovištěm a typem práce, s omezeními, 
která ho případně čekají. Teprve poté se obě strany 
rozhodnou, zda mají zájem spolupracovat. 

O praktické zkušenosti se zaměstnáváním zdravotně 
postiţených občanŧ skrze podporované zaměstnání se 
podělila Martina Bílková, šéfka HR oddělení 
potravinářské firmy Titbit, s. r. o. Na akci spolupracovala 
i Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Snídani 
připravil sociální podnik Etincelle o.s., který zaměstnává 
osoby se zdravotním postiţením. 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 

http://www.rytmus.org/
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ZAJÍMAVOST 
 

Přestupný rok je delší neţ běţný rok a vkládá se 

v intervalu podle daného kalendáře. Pouţívá se 

v solárních (juliánský, gregoriánský) i lunisolárních 

kalendářích k vyrovnávání rozdílŧ mezi délkou 

kalendářního a tropického roku. Délka kalendářního roku 

je daná určitým počtem dní nebo měsícŧ odvozených od 

doby rotace Země kolem své osy, resp. doby 

rotace Měsíce kolem Země, zatímco tropický rok je dán 

dobou oběhu Země kolem Slunce, který ovlivňuje 

střídání ročních období. V solárních kalendářích mívá 

přestupný rok 366 dní místo 365, v lunisolárních 13 

měsícŧ místo 12. 

 

Přestupný den je zvláštní den, který se přidává do 

kalendáře, aby kalendářní rok svou délkou co nejvíce 

odpovídal tropickému roku. Rok s tímto dnem se nazývá 

přestupný rok. Historie přestupných dnŧ sahá aţ do 

starověkého Egypta, kdy byl v roce 238 př. n. l. zaveden 

dodatečný den kaţdý čtvrtý rok.  

Co významného se událo tento den? 
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2012 – Dokončena nejvyšší věţ na světě Tokyo Skytree 

(634 metrŧ). 1992 – Ukončena registrace kuponových 

kníţek pro první vlnu kuponové privatizace.  

1920 – Národní shromáţdění přijalo Ústavní listinu 

Československé republiky. Platila do 9. května 1948.  

1916 – V americké Jiţní Karolíně zavedli nejniţší věk 

pro práci v továrně a dolech. Od 14 let mohli chlapci být 

dělníky a horníky. 

1880 – Byl proraţen 15 kilometrŧ dlouhý ţelezniční tunel 

Svatý Gotthard ve Švýcarsku, v té době nejdelší 

evropský tunel. 

 

Třikrát v historii uţ opravdu 30. únor v kalendáři byl. V 

roce 1700, kdyţ Švédsko přešlo z juliánského kalendáře 

na gregoriánský, muselo »srovnat krok« s ostatními 

státy a vyřešilo to přidáním 30. února v roce 1712. 

Nadbytečný únorový den měli také v Sovětském svazu v 

letech 1930 a 1931 kvŧli revolučnímu kalendáři. 
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VODÍCÍ FENKY POMÁHAJÍ  
 

Vodící pes není jen kompenzační pomŧcka, jak uvádí 

zákon o sociálních sluţbách. Pro mnohé nevidomé je to 

parťák na cestách, na kterého se mohou spolehnout. 

Parťák, bez kterého by se mnohdy neobešli, je to člen 

rodiny. Je hezké, ţe vodící pejsci pomáhají svým 

nevidomým páníčkŧm, ale i sami páničkové musejí jejich 

pomoc opětovat náleţitou péči, coţ si ne všichni majitelé 

vodících pejskŧ uvědomují. Jak říká paní Marečková, 

majitelka jiţ dvou vodících fenek.  . „Vodící pejsek není 

to samé jak bílá hŧl, kterou odloţíte do kouta a nemusíte 

se o ní více starat.― Paní Marečková přesně ví, o čem 

mluví. Sama je šťastnou majitelkou 2 vodících fenek. A 

právě na téma vodících pejskŧ jsem se rozhodla s paní 

Marečkovou udělat rozhovor, který mŧţe poskytnout jak 

inspiraci, tak i rady a tipy jak na své miláčky. 

Petí můţeš nám prozradit, jaký byl tvůj první impuls 

k tomu, aby sis pořídila vodícího pejska?  

Prvním impulsem bylo, že jsem nechtěla chodit sama 

pouze s bílou holí, neměla jsem v ní úplnou důvěru. Od 

mala jsem měla ráda pejsky, a když se ztráta zraku 

blížila, tak jsem o tom hodně  přemýšlela. Dalším 

důvodem bylo také to, že jsem chtěla parťáka na cesty, 

abych se necítila tolik sama.  Přece jenom je to velká 

psychická podpora.  
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Měla jsi třeba nějaké obavy?  

Já si myslím, že ani snad ne. Já jsem se na Rubynku  

velice těšila. U mě šlo především o to, abych se znovu 

vrátila do života, protože jsem se hodně uzavřela, 

nechtěla jsem se smířit se ztrátou zraku a vlastně díky 

Rubynce, která mě dovedla mezi další nevidomé 

kamarády , jsem poznala, že jde žít plnohodnotně a také 

jsem přes ní získala spoustu nových kamarádů a přátel.  

Jaké byly první pocity a dojmy poté, co sis pořídila 

vodícího pejska?  

Nejvíce mě překvapilo to, co ten pejsek vlastně dokáže, 

že mu můžu 100% důvěřovat. Věděla jsem, že za mě 

bude pracovat, že mě nenechá nikde narazit. Vše je o té 

důvěře. Pokud člověk pejskovi nevěří, tak s ním nemůže 

jít nikdy ven.  

Jaké to je, chodit s vodícím pejskem po ulici? 

Setkala ses třeba s nějakými problémy?  

Tak lidé se určitě po mně dívají, za což jsem někdy ráda, 

že to nevidím. Na druhou stranu jsem ale přes Rubynku 

získala daleko více komunikace s okolím, protože když 

jde člověk pouze s bílou holí, tak okolí nemá takovou 

odvahu navázat kontakt. Přes pejska to jde úplně samo. 

Kolikrát se na něj zeptají, řeknou, že je hezký a 

komunikace se navazuje snadněji. Pejsek je vlastně 

takový další komunikační prostředek s okolím.  
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Hodně rychle to uteklo a Rubynka před nedávnem 

13. 2. 2016 měla 12. narozeniny. Jak jste to oslavili?  

Samozřejmě největší odměna pro pejsky je dostat balík 

pamlsků. Já vždycky říkám, že kdybych sama neměla, 

tak sobě uberu, ale ti pejsci ode mě dostanou všechno.  

Petí, ty máš nyní dvě vodící fenky, Ruby a Roxy, 

kterou máš ani ne rok.  Mohla bys nám Roxy trošku 

představit? 

Ano, nyní mám dvě vodící fenky, Ruby a Roxy. O Roxy 

jsem žádala z toho důvodu, aby si mohla Ruby 

odpočinout. Zatím je v pořádku, ale chtěla jsem jí 

alespoň trochu ulevit. Chtěla jsem opět světlého pejska 

a právě proto mám černého… smích. Roxy u nás není 

ještě ani rok, mám ji teprve od března 2015, mám ji od 

pana Milana Dvořáka z Brna, který má výcvikovou školu 

pro vodící pejsky, která se jmenuje Vodící pes. S panem 

Dvořákem jsem velmi spokojena, je s námi v neustálem 

spojení, jezdí za námi a má zájem o Roxy. Musím také 

říci, že Roxy vycvičili velmi dobře, je moc šikovná.    

Pomáhají ti Ruby a Roxy také třeba s něčím v 

domácnosti?  

Tak v domácnosti především když spadne něco na zem. 

Roxy je až taková, že když mi upadne třeba jízdenka, 

byť je to jen malý lísteček, tak mi to musí hned podat. 

Rubynka má zase ráda praní.  Když si třídím prádlo na 

světlé a tmavé, a to světlé dávám do pračky a tmavé 

bokem na zem, tak Rubynka si říká, že to na zem 
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nepatří, že doma nebudeme mít přeci nepořádek, tak mi 

to podává, abych to strčila do pračky.  

Jaké to vlastně je starat se o 2 pejsky? Co to vlastně 

všechno obnáší? Jak moc je to náročné? Ono mít 

dva pejsky si myslím, ţe je náročné i pro normálně 

vidomého člověka, natoţ pro nevidomého.  

Měla jsem strach pořídit si druhého pejska. Nevěděla 

jsem, jak to zvládnu, protože přece jenom je to náročné. 

Když nechci jednoho pejska nechávat doma, což bych 

nedokázala, tak občas musím někoho požádat o pomoc. 

Momentálně mám pomoc v přítelovi a také v TyfloCentru 

Jihlava, a to především u paní Jany Voráčkové, která je 

velmi ochotná.  Péče o pejsky je náročná také finančně. 

Vše se nakupuje a platí v podstatě dvakrát. Granule, 

pamlsky, obojky, očkování a další veterinární vyšetření.  

Co bys Petí vzkázala lidem, kteří se momentálně 

rozhodují, zda si pořídit pejska? Myslíš, ţe je vodící 

pes vhodný pro kaţdého? 

Určitě není pro každého. Je to velká pomoc, ale je to i 

velká oběť a to průměrně na 10 let, kdy pejsek je 24 

hodin denně na nás závislý. Důležitý je se rozhodnout, 

zda jsem ochoten veškeré pejskovy potřeby uspokojit. 

Nejhorší je, když se stane, že si pejska někdo vezme a 

za dva měsíce zjistí, že není schopný se o něj postarat, 

že ho to nebaví. Pro pejska je to velký šok a 

samozřejmě i stres. Důležité je si dobře rozmyslet, jestli 

jsem ochoten udělat pro pejska vše, co on potřebuje. 
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Hodně se mu věnovat, potřebuje se také proběhnout a 

vyběhat se. Dopřát mu být pejskem, ne jenom tím 

vodícím. Důležité je mít také k pejskům vztah. Ne jenom 

vidět to, že mě bude vodit. Pokud nebudu mít k pejskovi 

vztah, tak ten pejsek to vycítí a potom ta práce není tak 

dobrá a nefunguje to.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografii paní Marečková Petra s přítelem panem 

Ladislavem Limberkem a svými vodícím fenkami Ruby a 

Roxy.
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Máš nějakou vtipnou historku, kterou jsi s Ruby 

nebo Roxy zaţila?  

Nevím, jestli vtipnou, ale nejlepší co mám a máme to 

nahrané i doma na videu, tak když v roce 2005 byla 

Ladovská zima a bylo tolik sněhu, že jsme měli u rodičů 

prohrnutý sníh traktorem až ke střeše, že Rubynce táta 

házel míč a ona běhala kolem komínu s tím míčem. To 

máme do dnes natočené na památku. 

Já ti Petí moc děkuji za tvůj čas a přeji jak tobě, tak i 

tvé malé smečce do budoucna hlavně zdravíčko a 

spoustu krásných společných chvil na cestách. 

 

NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 

 
Petra Janů se skupinou Amsterdam 

KDY: 8. Března, 19:00 

KDE: Kulturní dŧm Máj, Pelhřimov 

CENA: 340 Kč 

K oslavě "Mezinárodního dne ţen" jsme pro Vás 

připravili skvělý záţitek v podobě koncertu trojnásobné 

české slavice Petry Janŧ. Petra Janŧ jiţ do Pelhřimova 

zavítala před třemi roky se skupinou Golem. Tentokrát ji 

na turné doprovází kapela Amsterdam, a Vy se máte 

opravdu nač těšit!! 
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Jiří Kolbaba - Sedm divů Islandu 

KDY: 10. Března, 19:00 

KDE: Kulturní dŧm Máj 

CENA: 200 Kč 

Osamělá pevnina v severovýchodním Atlantiku je 

druhým největším ostrovem Evropy. Dynamická 

geologie z něj dělá ojedinělé, mimořádně fotogenické 

místo. Objevíme termální prameny, gejzíry, bouřlivé 

vodopády, třpytivé ledovce, vulkanickou barevnou pŧdu i 

svěţe zelené nekonečné plochy. Sugestivní krajina, ve 

které potkáme spíše zbloudilé koně nebo ovce, 

připomíná peklo i ráj. Autor byl na oblíbeném Islandu jiţ 

desetkrát. 

Hospice a umění doprovázet 

KDY: 2. března, 16:00 

KDE: Aula Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 

16 

CENA: Dobrovolné vstupné 

MUDr. Marie Svatošová – česká lékařka, spisovatelka a 

publicistka. Zakladatelka a vŧdčí osobnost českého 

hospicového hnutí. Je odbornou grackou projektu 

hospice Mezi stromy pro Vysočinu.  

Dobrovolným vstupným podpoříte vznik hospice pro 

Vysočinu. Info na www.hospicmezistromy.cz 
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AKCE V BŘEZNU 
 

10. 3. 2016 – PĚŠÍ PROCHÁZKA V OKOLÍ JIHLAVY 

 
SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA, BRNĚNSKÁ 8 V 9:00 HOD. 

ODJEZD Z MASARYKOVA NÁM. LINKOU Č. 5 V 9:15 HOD. 
SMĚR ZBORNÁ. VYSTOUPÍME NA ZASTÁVCE ZBORNÁ 

ROZCESTÍ A POTÉ PŦJDEME PĚŠKY DO VESNIČKY ZBORNÁ A 

ODTUD DO PÁVOVA. Z PÁVOVA SE PŘIBLÍŢÍME 

TROLEJBUSEM K RESTAURACI ZEZULKÁRNA, KDE 

SPOLEČNĚ POOBĚDVÁME. CELKOVÁ DÉLKA PĚŠÍ TRASY JE 

CCA 3KM.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 3. 2016.  

 
 

17. 3. 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 17.3. 2016 NÁS BUDE ČEKAT: 
17.3. SE VYDÁME NA CESTU DO KANADY, KDE JE DOST ZIMA. 
PROTO SI ZAHŘEJEME RUCE PŘI JÓZE PRSTŦ. ABYCHOM 

NEZAPOMNĚLI ČESKÉ PANOVNÍKY, TAK SI JE LEHCE 

PROCVIČÍME. POTÉ SE NECHÁME UNÉST VZPOMÍNKAMI NA 

KRÁSNÉ ČESKÉ FILMY PŘI HLÁŠKÁCH Z FILMŦ. PŘI CITÁTECH 

ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ NA TÉMA KNIHY SE TROCHU POUČÍME. 
NO A SVOJE ZNALOSTI SI MŦŢEME OVĚŘIT PŘÍPADNĚ DOPLNIT 

V DALŠÍCH CVIČENÍCH. PŘIJĎTE ROZHÝBAT SVOJI PAMĚŤ! 
TĚŠÍ SE NA VÁS ING. JAROSLAV BERÁNEK 
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 3. 2016.  

 

17. 3. 2016 – ROZUMÍTE IPHONU? 

SEZNÁMENÍ S IPHONEM A PRAKTICKÉ VYZKOUŠENÍ SI 

ZÁKLADNÍCH FUNKCÍ  A  OVLÁDÁNÍ ZA DOPROVODU LEKTORA 

PANA JAKUBÍKA. MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŦ 4 OSOBY. 
POKUD SE NAHLÁSÍ VELKÝ POČET ÚČASTNÍKŦ, JE MOŢNÉ 

KURZ REALIZOVAT VÍCE KRÁT. ZAČÁTEK V 10:30 HOD. PO 

TRÉNINKU PAMĚTI PŘIBLIŢNĚ DO 12:30 HOD.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 3. 2016.  

 

21. 3. 2016 – BRUSLENÍ 

 

DNE 21. BŘEZNA 2016 VÁS ZVEME OPĚT NA BRUSLENÍ. AKCE 

SE KONÁ OD 11:30 HOD. – 12:30 HOD. NA HORÁCKÉM 

ZIMNÍM STADIONU JIHLAVA. CENA 10,-KČ. CENA ZA PŦJČENÍ 

BRUSLÍ: 50 KČ. VRATNÁ ZÁLOHA: 200 KČ. SRAZ 

V TYFLOCENTRU JIHLAVA BRNĚNSKÁ 8 V 11:00 HOD. NEBO 

PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ NA JINÉM, PRO VÁS VHODNĚJŠÍM 

MÍSTĚ. ZVEME NEJEN ZKUŠENÉ BRUSLAŘE, ALE I 

ZAČÁTEČNÍKY. K DISPOZICI BUDE VIDOUCÍ DOPROVOD A NA 

STADIONU JSOU TAKÉ K ZAPŦJČENÍ OPĚRNÉ BRANKY PRO 

UDRŢENÍ LEPŠÍ STABILITY.   
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 18. 3. 2016.  

 

30. 3. 2016 – VÝSTAVA TITANIC 
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NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ TITANIC SE NÁVŠTĚVNÍCI SEZNÁMÍ 

NEJEN S OSUDY LEGENDÁRNÍHO TITANIKU, ALE TAKÉ 

S BOUŘLIVÝM OBDOBÍM TECHNICKÝCH OBJEVŦ I 

SPOLEČENSKO-POLITICKOU SITUACÍ NA POČÁTKU 20. 
STOLETÍ. NÁVŠTĚVNÍCI UVIDÍ STOVKY ORIGINÁLNÍCH 

ARTEFAKTŦ VYPROŠTĚNÝCH Z TITANIKU. MEZI EXPONÁTY 

JSOU ČÁSTI VYBAVENÍ LODI, KUSY NÁBYTKU, PORCELÁN I 

OSOBNÍ PŘEDMĚTY CESTUJÍCÍCH. DÍKY DOKONALÉ 

REKONSTRUKCI KAJUT, STROJOVNY A JÍDELNY NÁVŠTĚVNÍCI 

NASAJÍ ATMOSFÉRU PŘEPYCHU A TECHNICKÉHO POKROKU 

POČÁTKU 20. STOLETÍ. ZAŢIJÍ NÁDHERU DOBOVÝCH 

INTERIÉRŦ, HLUK STROJOVEN, DOTKNOU SE LEDOVCE. 
ODJEZD Z JIHLAVY V 8:45 HOD. STUDENTEM AGENCY, 
PŘÍJEZD DO PRAHY V 10:20 HOD. ODJEZD Z PRAHY V 15:30 

HOD. STUDENTEM AGENCY, PŘÍJEZD DO JIHLAVY V 17:05 

HOD. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 3. 2016.  

 

ZDŦRAZŇUJI OPĚT  VŠEM, ABYSTE SE NAHLAŠOVALI NA AKCE 

PŘÍMO SLEČNĚ LÁZNIČKOVÉ A TO BUĎ OSOBNĚ, 
TELEFONICKY NEBO PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU 

LAZNICKOVA@TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ 
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BLAHOPŘÁNÍ 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci BŘEZNU 

Dana Fruhaufová 

Jiří Hrdý 

 

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

„Víš, kdo je to barbar?" „Ne." 

„To je muž, který chodí z baru do baru."
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 
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