DUBEN 2017

STŘÍPKY Z JIHLAVY
Časopis pro slabozraké a nevidomé

Fotografie ze zvukové střelby.
První klient, který se opovážil namířit zbraň mimo
terč. – Na fotografii pan Zmeškal míří pistolí do
foťáku sl. Lázničkové.
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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
vítá vás opět časopis Střípky z Jihlavy a přináší
Vám spoustu nových informací, akcí, rad a hlavně svěží
jarní pohodu. Sluníčko se nám probudilo ve vší síle a
dává najevo svou energii, kterou nás nabíjí, jako tužkové
baterky. Máme za sebou i první jarní den a změnu času.
Někteří z nás ji určitě dost pociťují, ale věřte, že se to
spraví.
V tomto novém čísle se ohlédneme na začátek
letošního března, kdy jsme měli s panem Blažíčkem
přednášku na téma Velikonoc na Filipínách a
Zakarpatské Rusi.
Mimochodem Velikonoce se nám nesmírnou
rychlostí blíží a s nimi i jarní úklid, velikonoční výzdoby,
pečení beránků a pletení pomlázek. Už nám zbývají
pouhé dva týdny, takže, kdo ještě nezačal, měl by si
pospíšit.
Dále se vrátíme za proběhlou akcí, která se
uskutečnila v rámci „Dne zdraví“ a dozvíme se, jak jsme
byli aktivní na „tréninku paměti“ s panem Beránkem.
A co nového nás čeká v dubnu?
Určitě si nenechte ujít výuku Angličtiny, Velikonoční
posezení „Na Hlíně“, trénink paměti s panem Beránkem,
nebo dle mého názoru, už teď zájem jevící se besedu
s panem Rudolfem Desenským, neboli „Psychologem
psů“. Každopádně nebude chybět bruslení či seminář
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s paní Charvátovou, paní Markovou a panem Kraclem
v rámci Projektu Finanční svoboda a také ShareCluby.
Těšíme se na společné setkání s vámi.

S časopisem Střípky z Jihlavy za vaši stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, Bc. Monika Havlíková, DiS.,
Radovan Jakubík, Bc. Andrea Lázničková, DiS.,
Jana Voráčková, Hana Cabajová, Dis., Petra Kuncová
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KNIHY DO UŠÍ
Jan Masaryk
– pravdivý příběh
Žánr: vzpomínky a biografie
Autor: Pavel Kosatík,
Michal Kolář
Čte: Jan Šťastný
Vzhledem k tomu, že se
jedná o novinku, tato audio
kniha není ještě v knihovnách
dostupná. Lze si ji ale zakoupit na portálu audioteka.com
cena je 249,- Kč. Lze si take stáhnout 50 min. ukázku.
O Janu Masarykovi už vyšla řada knih, a tak by se
mohlo zdát, že k jeho portrétu není co dodat, že pohled
na život tohoto muže stojícího uprostřed dění dvou
osudových krizí, které v roce 1938 o deset let později
klíčově ovlivnily vývoj našeho státu a národa, je
vyčerpávající.
Autoři „pravdivého příběhu“, prvního uceleného a dosud
zřejmě nejobjektivnějšího životopisu Jana Masaryka,
napsaného živým, čtivým stylem, nás přesvědčují o
opaku. Na základě dostupné literatury, a především
zevrubného prostudování dosud neznámých archivních
pramenů, nám podávají nový, překvapivý portrét politika,
který vedle své lidové, veřejností určené masky, měl
ješte jinou tvář, temnější a složitější, a jehož rozporuplný
život byl opředen mnoha idealizujícími mýty.
Vedle neznámých faktů z jeho soukromého života,
stejně jako ze života rodiny TGM; přináší kniha také
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zasvěcený pohled do zákulisí československé
zahraniční politiky, na jejímž utváření se Jan Masaryk ve
své době výrazně podílel.
Podnětným a objevným líčením vztahu a vývoje
meziválečné československé diplomacie, situace v
západním odboji za druhé světové války nebo činnosti
tzv. Národní fronty po roce 1945 vsazují autoři „pravdivý
příběh“ Jana Masaryka do širších souvislostí našich i
světových dějin. Po rozebraném prvním i druhém vydání
vychází nyní kniha znovu, tentokrát doplněná o reflexi
dosavadního stavu bádání o smrti Jana Masaryka.

NETRADIČNÍ SLAVENÍ VELIKONOC VE SVĚTĚ
Je čtvrtek 9. března dopoledne. Dnes máme
domluvenou přednášku se zcestovalým panem
Blažíčkem. Je to člověk, který navštívil přinejmenším 98
zemí světa a mluví přibližně 12 jazyky světa. Už tato
čísla všem zúčastněným napovídají, že přednáška bude
víc než zajímavá. Pan Blažíček má zpoždění. Nevadí. U
takto vytíženého člověka nás to ani moc nepřekvapuje.
Jeho let z Anglie posune přednášku jen o necelou půl
hodinku. Super. Jsme připraveni. V Tyflocentru se sešlo
devět klientů. Všichni se usadí na místa, před sebou
nachystané kafíčko či vodu a netrpělivě čekají, až si pan
Blažíček připraví vše potřebné. Ten vytasí články, které
sám sepsal a deník.cz mu je publikoval. Valím oči. Pak
předá flashku s fotkami kolegyni a přednáška může
začít.
Dnešní téma padlo na Velikonoce, jelikož se nám
nezávratnou rychlostí blíží. Pan Blažíček má připravené
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téma o Filipínských Velikonocích a Velikonocích
Zakarpatské Rusi.
Když začíná svoji přednášku, trošku se podivuji. Na
jedné fotce se zastaví dlouhé minuty a nějak se nemůže
rozpovídat. Stále čekám, až se dostane do kondice a ke
konkrétnímu tématu. Uf. Konečně. Dozvídáme se, že na
Filipínách berou Velikonoce o dost víc jinak, než u nás.
Většinou se mladíci nechávají dobrovolně bičovat až do
krve, která stříká na lidi okolo. „Křížový průvod“ má
určené místo, kam když dojde, nechávají se opět
dobrovolně mladící křižovat. Ostatní je pak vystaví na
obdiv všem kolemjdoucím, jako to udělali Ježíšovi.

„Každému z účastníků Křížové cesty je vyhrazeno
zvláštní pojmenování. Mladíci, bičující si záda, se
nazývají mamalaspas, několika odvážným, kteří se
nechávají ukřižovat, se říká cristo a mamusan jsou ti,
kteří
kříž
alespoň
podpírají.“
(zdroj
https://filipiny.asean.cz/clanek/1138-filipiny-velikonocena-filipinach).
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Bohužel moc fotek jsme neměli možnost shlédnout.
Některé se vůbec netýkají Filipínských Velikonoc, což
nevadí, jelikož jsou popravdě krásné. Jen by se
přednáška mohla pohnout z místa. Pan Blažíček dnes
nemá, bohužel svůj den. Konečně. Dostáváme se
k Zakarpatské Rusi a slavení Velikonoc tam.
Naneštěstí jsem opět trochu zklamána. Pár fotek
zhlédneme, ale o Velikonocích se dozvídáme ještě o
něco míň než o těch Filipínských. Jediné co mi utkví
nejvíce v hlavě, jsou fotky s dvěma košíčky s vyšívanými
ubrousky a slečny, které drží jakési prapory s tzv.
ikonami (obrázky svatých).
Pan Blažíček nám ještě poví pár informací, že
Velikonoce v Zakarpatské Rusi probíhají zdlouhavě
a velice tradičně. Bohoslužba trvá asi tři hodiny a člověk
musí celou dobu stát. Děvčata se polévají vodou
a klasicky se pečou mazance a připravují domácí
klobásy, šunka a sýry.
Je konec. Oddychuji si. Myslím, že přednáška byla
na můj vkus přespříliš dlouhá, a to bohužel svádělo mou
pozornost přinejmenším od ní jinam. Každopádně
obdivuji zážitky pana Blažíčka
a dávám mu po
přednášce spoustu dalších otázek i mimo zvolená
témata a ostatně se přidávají i mé kolegyně. Rád
vznesené dotazy zodpovídá a je velice milý a otevřený.
Tímto chci na konec poděkovat panu Blažíčkovi za
přednášku jménem celého kolektivu a popřát mnoho
dalších krásných cest do budoucna.
Článek napsala slečna Petra Kuncová

8

TEST LOGIKY
V dnešním čísle se zaměříme na Vaši logiku
1, Teta mé sestry je moje
a) babička
b) teta
c) matka
2, Otec matky mého bratra je můj
a) otec
b) strýc
c) dědeček
3, Syn otce mé dcery
a) Syn
b) Vnuk
c) Synovec
4, Matka dcery mé babičky je moje
a) matka
b) dcera
c) babička
d) snaha
5, Včera bylo pondělí. Jaký den bude zítra?
a) úterý
b) středa
c) neděle
6, Syn manželky mého bratra je můj
a) strýc
b) otec
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c) bratranec
d) synovec
7, Syn bratrance tvého otce je
a) bratranec
b) strýc
c) bratříně
d) synovec
8, Pozítří bude den po neděli. Jaký den byl včera?
a) pondělí
b) úterý
c) středa
d) čtvrtek
e) pátek
f) sobota
g) neděle
9, Dcera sestry mé matky je moje
a) neteř
b) sestřenice
c) teta
10, Den před včerejškem byl čtvrtek. Jaký den je dnes?
a) pátek
b) sobota
c) neděle
Vaše odpovědi nám můžete elektronicky zasílat do
konce měsíce dubna na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz První, kdo zašle
správnou odpověď, ZÍSKÁ ODMĚNU.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu
změn ve prospěch potřebných lidí. Vláda přijala novelu,
která pomůže upravit současný systém tak, aby byl
přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným
potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při
poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je
plánovaná od 1. ledna 2018. Péče o nevyléčitelně
nemocné v hospicích bude konečně oficiální službou a
bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata nebo
čtyřčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Novela
počítá s navýšením částky příspěvku na péči ve stupni
IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun a
současně umožní rychlejší projednání žádosti o
příspěvek. Jde o snahu podpořit poskytování pomoci
neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými, v
domácím prostředí. Zvyšuje se podpora rodin, kterým se
současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování
pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám
zavedením činností souvisejících s péčí o děti,
pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti.
Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně,
proto se současně upravuje úhrada nákladů
poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové
dotace. Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců
doplněním do zákona o zdravotních službách. Dojde tak
k provázání se zákonem o sociálních službách, protože
v nich budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu
budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb
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paliativní nebo domácí péče registrovaní podle
požadavků zákona o sociálních službách. Jednou z
klíčových změn je také financování sociálních služeb
formou mandatorních výdajů. Poskytovatelé budou mít
tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování
sociálních služeb. Další úpravy se týkají sociální práce,
na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím bude
sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí
potřeba. Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou
personální změnu na krajský úřad, což představovalo
velkou administrativní zátěž. V zájmu ochrany lidských
práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují
povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová
skutková podstata přestupku pro případ porušení těchto
práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také
zavedení institutu nucené správy poskytovatele
sociálních služeb v případě závažných pochybení
zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb.
Zdroj : MPSV
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ZAJÍMAVOST
Jak nevidomí vnímají svět

Když zavřeme oči, obvykle nevidíme nic kromě tmy, ta
se někdy může míchat se zářícími body. Pod tímto
pojmem, máme na mysli „nevidět nic“. Ale jak vidí svět ti,
kteří mají oči, navždy „zavřené“? Co je temnota pro
slepce, a jak jí vnímají?
Jak slepí lidé vnímají svět?
Obecně platí, že vnímání světa nevidomých závisí na
tom, v kolik let člověk přišel o zrak. Pokud se to stalo v
uvědomělém věku, člověk myslí a vnímá, stejným
způsobem jako vidoucí lidé. Jen informace o okolí
dostane prostřednictvím jiných smyslů. Jestliže slyší
šustění listí, představí si stromy, teplé slunečné počasí
může být spojeno s modrou oblohou, a tak dále.
Pokud člověk, ztratil zrak jako dítě, po pěti letech života,
může si pamatovat barvy a pochopit jejich význam.
Jinými slovy bude vědět, jak vypadá sedm standardních
barev a jejích odstíny. Jeho vizuální paměť je však stále
ještě málo rozvinutá. Pro tyto lidi, je vnímání založeno, z
větší části, na sluchu a dotyku.
Absolutně jinak vnímají svět lidí, kteří nikdy nespatřili
sluneční svit. Lidé, kteří jsou slepí od narození či
batolete, nemají žádné představy o světě, ani jeho
barvy. Pro ně zrak, jako vizuální vnímání světa
neznamená nic, protože oblast mozku, která je
odpovědná za transformaci vizuálních informací do
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obrazu, prostě nefunguje. Na otázku o tom, co vidí před
očima, pravděpodobně odpoví, že nic. Přesněji, oni
spíše nepochopí otázku, protože oni nemají spojený
objekt s nějakým vizuálním vjemem. Oni znají názvy
barev a objektů, ale neví, jak by měly vypadat. To znovu
vysvětluje neschopnost nevidomých, kterým se podařilo
obnovit zrak, poznat předměty zrakem, které jsou známé
jim na dotek, jelikož neví, jak daný předmět má vypadat.
Proto slepý člověk nikdy nebude schopen vysvětlit barvu
skutečné tmy, protože on jí nikdy neviděl.
Hmatové sny.
Podobná situace, je i se sny. Lidé, kteří ztratili zrak ve
starším věku, podle jejích vyprávění, ještě po nějakou
dobu se jim zdá „obrázek“. Ale po uplynutí nějaké doby
jsou „obrázkové sny“ nahrazeny zvuky, pachy,
hmatovými vjemy. Člověk, který je slepý od narození,
nevidí ve svých snech, absolutně nic, ale všechno cítí.
Předpokládejme, že jsme měli sen, v němž jsme se
nacházeli
na
písečné
pláži.
Vidoucí
osoba
pravděpodobně, uvidí samotnou pláž, oceán, písek,
vlny. Slepý člověk bude slyšet zvuk vln, cítit písek, jak se
sype skrz prsty, cítit vítr na kůži. Nevidomý od narození
videoblogger Tommy Edison, popisuje své sny takto:
„Sním stejně jako vy. Například, můžu sedět na
fotbalovém zápase, a za okamžik, být na svých sedmých
narozeninách“. Je pochopitelné, že on tohle všechno
nevidí, ale slyší zvuky, které způsobují odpovídající
asociaci.
http://www.zajimavysvet.cz
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
Jarní pročištění - přednáška
KDY: čtvrtek 6.4. v 17:00 hod.
KDE: Městská knihovna Jihlava, přednáškový sál,
Hluboká 1
Jak nejlépe vstoupit do jara - vitalita, zdraví, dobrá
nálada. Pitné kúry, suroviny jara, pročištění těla a mysli.
Hospicový večer - beseda s Renátou Salátovou
KDY: středa 26. 4. v 16,00 hod.
KDE: Městská knihovna Jihlava, přednáškový sál,
Hluboká 1
Můj příběh - povídání s Renčou o životě s rakovinou.
Kolem Švýcarska 2016
KDY: čtvrtek 27.4. v 17,00 hod.
KDE: Přednáškový sál knihovna Jihlava, Hluboká 1
cestovatelská přednáška Honzy Mráze
Krátké letní putování po krásách švýcarské země, ve
které projedeme několik horských sedel, zažijeme letní
chumelenici, pohlédneme ze třítisícových vrcholků a
zdoláme pár zajištěných tras, tzv. ferrat. Nakonec na
kolečkových bruslích projedeme 110 km dlouhou trasu
podél Rýna až k Bodamskému jezeru.
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OHLÉDNUTÍ ZA BŘEZNEM
Už máme první jarní měsíc za sebou. Už kvetou
sněženky, bledule, a krokusy a ze země se dere další
rostlinstvo. Letošní březen mi utekl rychle. Měla jsem
velké plány, viděla jsem se v kondici překypující
zdravím. Opak je pravdou. Kde udělala moje maličkost
chybu – to si musím rozebrat sama. Ale asi to vím. Když
jsem ležela v posteli, v hlavě mi rostly plány, co budu
v následujících týdnech vlastně dělat.
Na parapetech se mi hromadí kytky. Mám je sice
ráda, ale poslední dobou mám dojem, že mi přerůstají
přes hlavu. Nevím, jak k tomu došlo. Dřív jsme je měli
doma taky a možná i v hojnějším počtu. Ale na oknech
bylo vždy dost místa pro sazenice, které už pomalu
dorůstají výšky, kdy je bude třeba vyjednotit. Pěstuji si
sama rajčata a letos i ačokču (lidově paprikookurka). Tu
mám poprvé a musím uznat, že takovou kytku jsem
doma ještě neměla. Její úponky se hladově sápou po
zácloně, která visí cca deset centimetrů nad rostlinkou.
Za týden už asi polezou semenáčky po zácloně a jestli
bude dlouho chladno, bude v kuchyni zeleno, jako
v džungli.
Celý březen jsem se těšila,, až přijdou tyto krásné
dny a budu moci vyrazit na zahradu. V rádiu vykládali,
jak se ještě na Šacberku a na Harusáku lyžuje, já jsem
stopovala první náznaky zelené trávy a sledovala, jak
taje led na rybníce. A že se tam držel, potvora. Dnes
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jsem se Sally (moje fenka) ještě objevila zbytek sněhu.
Sally si do něj provokativně stoupla, ale už ji nebavil.
Teď je lepší běhat po suché trávě, která ještě pořádně
nevyschla. V lese se tyto zbytky sněhu můžou držet až
do začátku května. Tam byl sníh utužený, aby závodníci
na světovém poháru a dalších akcích měli dobré
podmínky.
Už si plánuji, co letos budu sbírat a jaké sirupy a
tinktury budu dělat. Teď budou na řadě kopřivy. Z nich
se dá také udělat dobrý sirup, který vyčistí naše útroby a
odvar z nich nám pomůže k bujné hřívě. Kopřivový čaj a
špenát asi všichni znají. A letos vychází velikonoce tak,
že budou čerstvé i do hlavičky a ti podnikavější mohou
zkusit barvit vajíčka.
Ke kopřivě je dobré do čaje přidat i pampelišku.
Tedy aspoň já to tak dělám. Dodává mi to minerály,
které nám přes zimu chyběly. V pampeliškách se
vyskytuje inulin. Je to sloučenina, která nám pomáhá
hubnout. Je i jinde. Teď jsou ale aktuální pampelišky.
Listy do čaje a do salátu, květy na med. Kořeny se usuší
a jsou také dobré do čaje. Pampeliška je velice
všestranně využitelný plevel.
A sedmikrásky. Ty se musí trhat ještě před tím, než
rozkvetou pampelišky. Potom už je dost vysoká tráva a
pokud se neseče, tak nemají šanci. Tato kytička dokáže
zničit trávník, ale kdyby lidé věděli, jak je dobrá na jaře,
tak by ji možná vyhubili.
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A málem jsem zapomněla na podběl. Sbírají se
květy. Listy se také mohou sbírat, ale až později.
V květnu a červnu. Z květů podbělu je dobrý čaj, taky
med se může udělat. Ale je to první pastva včel, tak by
bylo dobré na to myslet. Nemělo by se vše vyplenit.
Když to všechno obejdu, tak určitě ze mě bude zase
štramanda a to ležení se vytratí. Však to znáte, jak je to
po zimě. Venku je nádherně, tak už dopíši a jdu se
provětrat na sluníčko.
Článek napsala paní Ptáčková

KORUNOVAČNÍ KLENOTY V JIHLAVĚ
Dnes se mi splnil sen, viděla jsem korunovační
klenoty. Bylo to v domě Gustava Mahlera a se mnou tam
bylo ještě dalších 18 klientů a doprovázejících sociálních
pracovníků z Jihlavského TyfloCentra. Venku sice
panovalo skoro letní počasí, to nám však nezabránilo
navštívit tuto zajímavou výstavu k 670 výročí
korunovace Karla IV. za Českého krále.
V expozici jsme se seznámili s životem tohoto
výjimečného panovníka a s jeho dobou. Byly zde dobové
zbraně, oblečení a zázračný katův meč. Ten prý dělá
zázraky, když se ho lidé dotknou.
Karel IV. se narodil v květnu roku 1316, jako třetí dítě
Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Jeho
původní jméno však bylo Václav. Jméno Karel přijal při
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biřmování v Paříži v roce 1323. Tehdy tady vládl jeho
strýc Karel a malého prince si velmi oblíbil. V jednom dni
třeba proběhla korunovace Marie Lucemburské – jeho
choti a tety našeho Karla na Francouzskou královnu a
svatba Karla s Blankou z Valois. Po svatbě byly děti od
sebe odloučeny na dlouhých deset let. Viděli se až v
Praze, jako sedmnáctiletí. Do té doby Karel vystudoval u
Piera de Rosiére. Tyto dva muže pojilo celoživotní
přátelství (papež Kliment VI.) A taky válčil v Itálii. Tady
ho málem v Pávii připravili o život. A z jedné ze signorií
ho odvezli Čeští páni zpět do země.
Karel neměl šťastné dětství. Matku viděl naposled ve
třech letech, zakusil vězení na Křivoklátu a v sedmi
letech ho otec odvezl do Francie. Tady si časem zvykl,
jenže po roce zemřela při porodu teta Marie a Karel byl
opět sám. Ve čtrnácti letech už musel řešit problémy
dospělých při dobývání Italských městských států. Otec
v něm viděl spíš konkurenta, než syna. Postupně se
začal starat také o mladšího bratra Jana Jindřicha.
Byl čtyřikrát ženatý. Tehdy to bylo celkem normální.
Když králi zemřela žena, poohlédl se po nějaké jiné
dobré politické partii. Uznávali se hlavně synové, a ty
Karel dlouho neměl. Nakonec z jeho lože vzešli Václav
IV., Zikmund Lucemburský a Jan Zhořelecký. Manželky
měl tedy čtyři. Blanka z Valois mu dala jen dvě dcery a
zemřela velmi mladá. Anna Falcká mu sice syna dala,
ale ten zemřel ani ne dvouletý a matka ho následovala.
Až Anna Svidnická, původně nevěsta zesnulého prince,
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mu porodila budoucího následníka trůnu. Poslední
Eliška Pomořanská, ta, co ohýbala meče, mu dala tolik
dětí, kolik nestačily ani všechny tři předchozí manželky. ¨
Ale Karel IV. byl plodný i jinak. Založil universitu,
první ve střední Evropě, rozšířil Prahu o Nové Město
Pražské, a začal budovat dnes Karlův most a pokračoval
v budování katedrály, jejíž základní kámen položil ještě
společně se svým otcem, Janem Lucemburským.
Tato výstava však byla věnována hlavně královské
koruně a insigniím moci s ní spojenými. Z doby Karla IV.
se zachovala jen koruna a my jsme mohli vidět její
repliku. Žezlo a jablko bylo z doby vládnutí prvního
Habsburka na našem trůnu, Ferdinanda I. Přes to
všechno, kopie byly dokonalé a myslím, že jejich tvůrci
do nich vložili nejen svůj um, ale také kus svého života.
Ano, splnil se mi sen, viděla jsem korunovační klenoty.
I když byl venku krásný jarní den, myslím, že nikdo
z nás nelitoval, že se výstavy zúčastnil. Děkuji za
takovou příležitost.
Článek napsala paní Ptáčková
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ŽIVÁ KNIHOVNA
Dne 10. 3. 2017 se v Pelhřimově uskutečnila akce „Živá
knihovna“ v Městské knihovně Pelhřimov, kde zajímavé
osobnosti mluvily o svém životě a zajímavých životních
zkušenostech. Akce se zúčastnili také Petra Marečková
a Ladislav Limberk s vodící fenkou Roxy, a vyprávěli
jednotlivým zájemcům o životě zrakově postižených lidí.
Stali se tak „živou knihou“ a přispěli k odstraňování
předsudků o lidech se zrakovým postižením.

Na fotografii pan Limberk s paní Marčkovou si povídají
o svém životě s jednou z návštěvnic akce.
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NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Dne 17. března 2017 jsme se s klienty sešli
v TyfloCentru před devátou hodinou. Přišlo 5 klientů.
Setkání proběhlo v rámci 10. ročníku národního týdne
trénování paměti, v tomto týdnu probíhaly téměř každý
den přednášky. Pan Ing. Beránek, realizuje v TC
tréninky paměti již od roku 2014, jednou měsíčně.
Pan Beránek nás seznámil s konkrétními aktivitami
tréninku paměti a s jeho historií. Připomněl nám, co vše
se u nás v rámci aktivity událo od roku 2014 a také jsme
si poslechli, jakým způsobem se trénují trenéři paměti,
aby mohli poslání šířit dál. Vyprávěl o tom, že na jejich
trénincích paměti se učili např. 100 panovníků nazpaměť
od Sáma až po Zemana.
Setkání bylo velice zajímavé a myslím, že i když
trvalo tři hodiny, všichni pozorně poslouchali a snažili se
na pokládané otázky od pana Beránka odpovídat, co
nejrychleji a nejsprávněji. Pan Beránek pokládal otázky
typu: „Kdo hrál v tom a tom filmu“; „Jaká hláška je,
z jakého filmu“; nebo také „Jaká bankovka má na sobě
spojené ruce“ atd. Trénink utekl jako voda. Opravdu to
bylo velice milé a zajímavé posezení a všichni klienti
odcházeli nabytí energií, s novými zážitky a vědomostmi.
Moc děkujeme tímto panu Beránkovi za výbornou
zábavu a posílení našich vědomostí v rámci tréninku
paměti a budeme se těšit na další setkání a procvičení
našich mozkových závitů.
22

Příklad od pana Beránka, jak si zapamatovat, na
který den připadá 1. den, v kterém měsíci.
Kalendář 2017:
Leden
(31)
NEděle
NEdel
(obráceně)
Únor
(28)
STředa
únor STřídá
leden
Březen
(31)
STředa
stejný jako únor
DUBen
(30)
SObota
SOva sedí DUBu
KVĚTen
POlibek
ČERVen
Červenec

(31)

POndělí

pod KVĚTy

(30)
(31)

ČTvrtek
SObota

ČERVa ČTvrtíme
prázdninová
SOUTěž

Srpen
Září
ŘÍJEN

(31)
(30)
(31)

ÚTerý
PÁtek
NEděle

LISTopad (30)
Prosinec

(31)

STředa
PÁtek

PÁ pá prázdninám
= Leden – Nejíř
nebo Říje Nosorožce
LISTí padá ze
STromů
= Září - Pá pá roku

Leden, březen, prosinec (vše roste), květen (roste
květ), červenec, srpen (prázdniny), říjen (roste
testosteron) = 31 dní
1., 8., 15., 22., 29., vždy je stejný den.
Nejdříve posun, pak 1. den v měsíci.
1 + 9, 2 + 9 stejný den, leden=říjen, únor=listopad (v
lednu počala, v říjnu porodila)
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DEN ZDRAVÍ
Je středa 15. března, krásné odpoledne. Do našeho
zařízení se pomalu schází klienti, sedají si ke stolu
a dopřávají kafíčko, čaj či vodu. Celkem přišlo 11 klientů.
Přichází také tři paní, které v rámci „Dne Zdraví“,
pořádaným Státním zdravotním ústavem, dislokované
pracoviště Jihlava v rámci projektu „Podpora zdraví pro
osoby se zdravotním postižením“, nám budou měřit
různé tělesné hodnoty. Když si připraví své donesené
nástroje, mimochodem jeden přístroj na měření
cholesterolu, stojí asi 250 tisíc korun, začínají klienti
postupně chodit na jednotlivé fáze měření a dozvídat se
informace o svém životním stylu.
Na prvním stanovišti každý nahlásí svoji váhu a
výšku. Příjemná mladá paní změří každému tlak. Na
druhém stanovišti se měří BMI index a hodnota tuku
v těle. Přístroj, který držím v ruce, prý měří hodnoty od
hlavy k pasu. Takže by můj index byl i nižší, což je velice
příjemná zpráva. Na poslední štaci bodá také velice
příjemná paní, každého do prstu. Vzorek vkládá do
drahého přístroje, který vyhodnotí výši cholesterolu
v krvi. Výsledky vyšetření byly s každým zájemcem
zkonzultovány a byly mu doporučeny aktivity pro
zlepšení či upevnění zdraví. Pro všechny přítomné byly
připraveny rovněž zdravotně výchovné materiály, které
jsou nyní ještě v TC k dostání.
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Je konec. Loučíme se a děkujeme za příjemné
odpoledne. S klienty probíráme své naměřené hodnoty
a zkoušíme vymyslet, co lepšího udělat pro své zdraví,
k tomu přikusujeme uzený bůček. 
Ještě jednou chci poděkovat jménem celé naší
organizace paní doktorce Zimenové za krásné
odpoledne strávené s paní Lenkou Vrzalovou, Mgr.
Kristinou Pokorou a Hanou Pokornou, které nám
prováděly vyšetřování zdravotnických ukazatelů.

Na fotografii zdravotnice vyhodnocuje panu Ing.
Pízovi množství cholesterolu z kapky krve.
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Nyní se můžete seznámit s průměrnými hodnotami
ukazatelů u vyšetřovaných osob celkem. Průměrný věk
47, 6, průměrný cholesterol 4,9, průměrný krevní tlak
systolický 133, průměrný krevní tlak diastolický 86,
průměrné BMI 28, průměrné % tuku v těle 33,5
Hodnoty krevního tlaku se také pohybovaly spíše ve
vyšších hodnotách, ale vzhledem k tomu, že se jednalo
o jednorázové orientační měření, nepřikládáme těmto
hodnotám zvýšený význam. Osoby s vysokým tlakem
byly poučeny, ve 3 případech to byli lidé, kteří se
s vysokým tlakem již léčí. Průměrná hodnota měřeného
tlaku krve byla 133/86 mm Hg. Tlak systolický nad 140
mm Hg byl naměřen 6 (40 %) osobám, tlak diastolický
nad 90 mm Hg také 6 (40 %) osobám. Za optimální
hodnoty krevní tlaku jsou považovány hodnoty do
120/80 mm Hg, za vyšší normální pak hodnoty do
140/90 mm Hg.
Článek napsala sl. Kuncová
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SHARECLUB
V úterý 28. března jsme s klienty započali den
v Tyflocentru v Chlumové ulici. Dnes jsme měli v rámci
projektu Finanční gramotnost pro osoby se zrakový
postižením zodpovědně program s odborníkem přes
finance panem Kraclem, který si nachystal pro naše
klienty povídání na témata investic, pojištění, hypoték,
povinného ručení atd. Pan Kracl, který je finanční
poradce již od roku 2007, s námi spolupracuje v rámci
projektu Finanční svoboda pro osoby zrakově postižené.
Na úplném začátku se nám představil a vyprávěl o tom,
proč se rozhodl být finančním poradcem, a co ho k tomu
motivovalo. Pan Kracl je velice sympatický mladý člověk.
Hovořil celý seminář opravdu zajímavě, záživně a hlavně
otevřeně. Většinou ke každému svému výkladu, ať už o
zmiňovaných hypotékách, či o tom, jak vybrat správného
poradce, řekl praktický příklad. Jeden z nich, který nám
povídal na úplném začátku, měl stručně nastínit dobrého
prodejce. Např. když jde žena kupovat lodičky na ples a
přijde do obchodu, kde prodávají pouze zednickou obuv,
tak je správný obchodník schopný boty prodat i přes to,
že paní shání pouze lodičky na ples. Tím vysvětlil, že
takto to funguje právě i u hypoték aj., a že opravdu
výborný prodejce dokáže vnutit a prodat cokoliv. Také se
zmiňoval o záležitostech, na které by si měli klienti dávat
pozor, aby jen tak nikomu nemohli naletět.
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Na fotografii klienti a přednášející pan Kracl.
Klienti se během celého semináře doptávali a nechávali
si poradit, ohledně některých jejich finančních nynějších
situací či s panem Kraclem konzultovali i své staré
příběhy a říkali si, co by příště udělali jinak. Pan Kracl
byl v tomto ohledu velice objektivní a opět vše otevřeně
klientům vysvětlil. Celý seminář trval zhruba hodinu a
půl, ale myslím, že se klienti už teď těší na další setkání,
jelikož toto první bylo opravdu velice zajímavé.
Projekt „Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením zodpovědně“ registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008
Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z ESF a státního
rozpočtu ČR
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ
Dne 22. 3. 2017 jsme opět uskutečnili turnaj ve zvukové
střelbě, který začal v deset hodin. Zúčastnilo se ho
9 klientů.

Na turnaj přijal pozvánku také pan náměstek primátora
Ing. Vratislav Výborný. Nejen, že se seznámil s naší
organizací, ale také si vyzkoušel zvukovou střelbu.
Vítězem turnaje se stal Josef Vondra a za své prvenství
získal karty pro slabozraké. Gratulujeme výherci a
těšíme se na další souboj ve zvukové střelbě.
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V následující tabulce můžete vidět, jaké bylo pořadí
jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje zapojili dne 22. 3.
2017 v TyfloCentru Jihlava.

Pořadí

Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

J. Vondra
Z. Šopa
M. Liml
O. Zmeškal
L. Šulerová
L. Limberk
B. Tesková
P. Marečková
A. Bodišová

1. Kolo 2. Kolo 3. Kolo
100
99,7
99,6
99,5
95,6
97,3
92,3
96,2
84,2

99,7
99,9
98,7
98,8
97
94,2
97,7
91,3
92,6

100
99,7
100
99,9
99,5
97
95,2
95,9
80,3

Celkový počet
bodů
299,7
299,3
298,3
298,2
292,1
288,5
285,2
283,4
257,1

Všem vám děkujeme za účast a těšíme se na další
setkání s vámi na příštím turnaji.
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FIREWALKING – 2 – VYPRÁVÍ PAN VLAŠÍN
Uplynuly čtyři roky od mého prvního přechodu
přes oheň. Tehdy to bylo v Brně a zúčastnilo se asi
85 lidí. První pokus jsem absolvoval proto, abych
si vyzkoušel, zda i nevidomý dokáží přejít přes
oheň.
Podruhé jsem si vyzkoušel přechod pouze se
svoji rodinou. Tento seminář se uskutečnil
v Ptýrově u Mladé Boleslavi. (Organizace
Hampson – Jan Sudík – www.hampson.cz)
Firewalking se skládá z několika částí. V první
části jsme měli za úkol, postavit si svoji vlastní
hranici, pak následovaly činnosti na koncentraci,
aby byl člověk schopen přes oheň přejít. Byly to:
přechod přes střepy ze skla, přeražení desky
rukou, kdy si každý na desku napsal, čeho se chce
zbavit a zlomení šípu krční jamkou.
Po absolvování této přípravy se zapálily
hranice. Potom, co hranice shořely, se žhavé
uhlíky rozprostřely do koberce o délce 8 metrů.
Teplota byla 500 až 600 stupňů a ve větším
kousku uhlíku až 800 stupňů.
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Pak zazněl signál: „Oheň je otevřen“ od pana
Sudíka, který seminář vedl. Kdo byl připraven,
mohl začít přecházet. Já jsem oheň přešel celkem
pětkrát. Po ukončení zazněl opět signál: „Oheň je
uzavřen“ a tímto přechody skončily.
Všem tuto zkušenost vřele doporučuji, jelikož
si člověk uvědomí, čeho je jeho tělo schopno.
Článek napsal pan Vlašín
NABÍDKA MASÁŽÍ
Od měsíce března

nabízí TyfloCentrum Jihlava,

o.p.s. prostřednictvím dvou svých zrakově postižených
klientů masérské služby.
Masáže nabízí zkušení maséři s dlouholetou praxí.
Pan Rudolf Vlašín a pan Ladislav Limberk.
Masáže probíhají na adrese Chlumova 1a, třetí
patro dveře č. 307.
Masáže v TyfloCentru Jihlava
Od měsíce března, provozuji na
Chlumové 1a v prostorách TyfloCentra masáže. Masíruji
ve dnech středa a pátek.
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V nabídce jsou tyto druhy masáží:
 Uvolnění šíje a celých zad reflexní terapií
 Reflexní terapie plosky nohou
 Lymfatická masáž
Doba trvání masáží bývá přibližně 60 minut, u
lymfatické masáže kolem 90 minut. Do budoucna plánuji
masáže lávovými kameny, kdy je doba trvání také 90
minut.
V případě zájmu mě kontaktujte
na telefonním čísle: 774 925 152
Rudolf Vlašín, poradenství a masáže
Ceník masáží pana Vlašína:
Délka
masáže

Cena
pro Cena
pro
klienty TC
veřejnost

Krk a záda

55-65 min.

200,-Kč

420,-Kč

Celé nohy

45 min.

150,-Kč

270,-Kč

Celé tělo

90 min.

300,-Kč

500,-Kč

Masáž
lávovými

95-120 min.

300,-Kč

650,-Kč

Druh
masáže
Reflexní
terapie
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kameny
Aromatouch

55-65 min.

450,-Kč
650,-Kč
z toho 250,Kč je cena
oleje

Lymfatická
masáž

90-100 min.

300,-Kč

650,-Kč

Ceník masáží pana Limberka:
Klasické masáže

Délka masáže Cena

Krk

20-25 min.

100,-Kč

Dolní končetiny

40-45 min.

180,-Kč

Záda a krk

40-45 min.

180,-Kč

Na masáže se můžete objednat u pana Limberka na
tomto tel. čísle: 604 878 308. Pan Limberk masíruje
každé úterý.
Pravidelná masáž by se měla stát součástí každého
z nás, protože stále více lidí si stěžuje na růžné bolesti
pohybového aparátu, ať je to již zatuhlé nebo zkrácené
svalstvo, blokace kloubů či problémy s krční páteří. A
právě pravidelná masáž je vynikající pomoc od bolesti
tohoto typu.
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JAK JSEM SE NAUČILA RUČNÍ PRÁCE
Vypráví nevidomá klientka TC Jana Tučková
S ručními pracemi jsem prakticky začala už od
mala. Kdy jsem si s kamarádkou šila na panenky. Tady
to vše začalo. I na základní škole jsme měli kroužek šití,
kam jsem chodila. Jak šel čas tak šití na panenky šlo
stranou a začala jsem se pomalu zajímat o háčkování a
pletení. Líbilo se mi, jak moje babička pletla a háčkovala.
Proto jsem se začala o to zajímat a pomalu učit.
Prvně jsem zkoušela háčkovat. Pro začátek to zůstalo u
řetízku a samotné pletení přišlo až později. Dlouho mi
trvalo, než jsem se naučila začátek pletení. S tím mi
pomáhala máma. Poté už mě naučila základ hladce,
obrace a další co sem patří. Začínat u pletení první řadu
mě naučila vychovatelka na internátě v osmé třídě, když
jsem byla v Brně na škole pro zrakově postižené. Po
základní škole jsem šla na rodinnou školu, kde jsem se
naučila háčkovat úplně i lépe pletení a taky i lépe šít
v rukách. Na škole jsme šily různé hračky. Např. Koníky,
myšky i králíka jsem ušila, vše v rukách. Po škole jsem
si začala háčkovat i oblečení. Halenky svetry i vestu
jsem si uháčkovala. V poslední době jsem k tomu přidala
háčkované panenky, pejsky a uháčkovala jsem také
koníka.
Samozřejmě nesmím opomenout vyšívané obrázky,
které jsou hmatově výrazné a mohou se i vybarvit.
S některými z nich jste se mohli setkat v TyfloCentru
nebo na vánočních přáních.
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Zde je malá ukázka:

Na fotografii háčkovaná panenka s hnědými šatičkami
a hnědými háčkovanými botičkami. Věřili byste, že je
možné poslepu uháčkovat takovouto nádhernou
panenku?
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KLIKNI A POMÁHEJ
JAK MŮŽETE JEDNODUŠE PODPOŘIT
TYFLOCENTRUM JIHLAVA
Milý klienti a příznivci jihlavského TyfloCentra,
jménem naší organizace bychom Vás chtěli ještě jednou
informovat o tom, jak můžete podpořit naši organizaci.
Pokud rádi nakupujete po internetu, podívejte se na
portál internetového nakupování GIVT.cz. GIVT je portál,
který sdružuje obchody, které se rozhodly podporovat
dobrou věc, a umožňuje získávat finanční prostředky na
podporu neziskových organizací a sportovních klubů tím,
že nakoupíte produkty a zvolíte si navíc organizaci ze
seznamu, kterou chcete podpořit. Pokud nakoupíte na
tomto portálu, nemusíte se vůbec bát, že zaplatíte něco
navíc. Platíte úplně stejnou sumu a vidíte stejné ceny,
jakoby jste navštívili vybraný internetový obchod přímo.
Jak nám tedy můžete přispět?
1. První krok k podpoře naší organizace je navštívit
internetové stránky GIVT.cz. http://givt.cz/
2. Zde si zvolíte Vámi požadovaný internetový obchod
se seznamu obchodů, ve kterém chcete nakoupit
Vámi vybrané zboží.
3. Poté si vyberete organizaci, které chcete přispět,
tedy TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
4. Uvidíte procentuální částku, která bude zaslána
z Vašeho nákupu dané organizaci.
5. Objednáte si Vámi zvolené zboží.
6. Zboží zaplatíte a portál GIVT.cz pošle danou částku
Vámi zvolené organizaci.
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Pokud budete chtít s nakupováním přes portál Givt pomoci,
neváhejte se na nás obrátit. Nic tím neztratíte a zároveň
podpoříte dobrou věc.
Budeme rádi za rozšíření této informace do Vašeho okolí a
děkujeme za Vaši podporu, které si velice vážíme. Vaše
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.

DUBNOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU JIHLAVA
7. 4. 2017 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
OPĚT ZAČÍNÁ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA SE
SLEČNOU MGR. MALINOVSKOU. BUDE PROBÍHAT V
TYFLOCENTRU JIHLAVA NA ADRESE CHLUMOVA
5429/1A.
OD 10:00 – 11:30 PRO ZAČÁTEČNÍKY A OD 11:30 –
13:00 HODIN PRO POKROČILÉ.
12. 4. 2017 – VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
VÁŽENÍ A MILÍ KLIENTI A PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA JIHLAVA,
ZVEME VÁS NA VELIKONOČNÍ POSEZENÍ, KTERÉ SE BUDE KONAT
DNE 12. 4. 2017 OD 13:00 HOD. V RESTAURACI NA HLINIŠTI.
RESTAURACE NA HLINIŠTI SE NACHÁZÍ V ULICI NA HLINIŠTI
1993/1, KDE SE NACHÁZÍ TAKÉ ZASTÁVKA MHD. SRAZ
V TYFLOCENTRU BRNĚNSKÁ 8 VE 12:30 HOD.

PROSÍME VÁS O CO NEJVČASNĚJŠÍ ZAMLUVENÍ
DOPROVODŮ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 4. 2017.
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19. 4. 2017 – TRÉNINK PAMĚTI
PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S.
CHLUMOVA 5429/1A, POD VEDENÍM PANA ING.
JAROSLAVA BERÁNKA. TRÉNINK BUDE PROBÍHAT
OD 9:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 4. 2017.

20. 4. 2017 – BESEDA S PANEM RUDOLFEM
DESENSKÝM
RUDOLF DESENSKÝ, NEBOLI „PSYCHOLOG PSŮ“
PŘIJAL NAŠE POZVÁNÍ A NABÍDL NÁM BESEDU,
KTERÁ SE BUDE TÝKAT VÝCHOVY NAŠICH PSÍCH
MAZLÍČKŮ.
AKCE
SE
BUDE
KONAT
NA
STŘÍBRNÝCH
TERASÁCH,
V
KAVÁRNĚ
SE
ZÁŽITKOVOU DÍLNOU A GALERIÍ NA ADRESE
HAVLÍČKOVA 30.
SRAZ V TYFLOCENTRU BRNĚNSKÁ 8 V 9:30 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 18. 4. 2017.

21. 4. 2017 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
OD 10:00 HOD. PROBÍHÁ V TYFLOCENTRU JIHLAVA
NA
ADRESE
CHLUMOVA
5429/1A
VÝUKA
ANGLICKÉHO
JAZYKA
SE
SLEČNOU
MGR.
MALINOVSKOU.
OD 10:00 – 11:30 PRO ZAČÁTEČNÍKY A OD 11:30 –
13:00 HODIN PRO POKROČILÉ.
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24. – 25. 4. 2017 – KURZ V LUKÁCH NAD JIHLAVOU
IPHONE
- POUZE PRO NAHLÁŠENÉ
KURZ BUDE PROBÍHAT VE ZNÁMÉM CENTRU
ERUDITO V LUKÁCH NAD JIHLAVOU. POVEDOU HO
ZKUŠENÍ LEKTOŘI, P. RADOVAN JAKUBÍK A P. JAN
ŠNYRYCH.
10. 4. 2017 – BRUSLENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN BRUSLENÍ JE 10. 4.,
TERMÍN JEŠTĚ UPŘESNÍME, DLE ROZPISU LEDU.
OD 11:30 HOD. DO 12:30HOD. NA HORÁCKÉM
ZIMNÍM
STADIONU
V
JIHLAVĚ.
SRAZ
V
TYFLOCENTRU JIHLAVA NA BRNĚNSKÉ 8 V 11:00
HOD. S SEBOU SI VEZMĚTE BRUSLE. KDO BRUSLE
NEMÁ, JE MOŽNOST SI ZA 50,-KČ BRUSLE
ZAPŮJČIT. VSTUPNÉ NA LED ČINÍ 10,-KČ.
ZÁJEMCE PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI 5 DNŮ PŘED
SAMOTNÝM BRUSLENÍM. JE TO Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ
DOPROVODU.

S dostatečným předstihem Vám chceme oznámit, že
3. 5. 2017 – se uskuteční Běh pro Světlušku.
Startujeme ve 21 hod v přírodním Amfiteátru Jihlava.
Více o Nočním běhu pro Světlušku:
Smyslem akce je motivovat lidi ke společné snaze
pomáhat lidem s handicapem. Běh pro Světlušku není
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závod, lidé si mohou trasu dlouhou 3 nebo 5 km jen tak
projít. Návštěvníci z řad veřejnosti platí startovné ve výši
300 Kč/350 Kč, které putuje do sbírky Světluška na
pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením. Prvních
700 registrovaných dostane ve startovacím balíčku
dárek – čelovku a sportovní pouzdro na mobil. Akce má
příjemnou optimistickou atmosféru, na podiu zahrají
interpreti. Program začíná v 19 hod, ve 21 hod pak běžci
nasadí čelovky a společně vytvoří krásný roj „světlušek“.
FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ

AKCE V RÁMCI PROJEKTU OPZ
finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením
zodpovědně
11. 4. 2017 – ShareClub
V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční
ShareClub s paní právničkou Mgr. Charvátovou Od
10:00 hod. Na adrese Chlumova 1A.
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18. 4. 2017 – ShareClub
V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční
ShareClub od 10:00 hod. Na adrese Chlumova 1A. S
odborníkem z oblasti financí – s panem Kraclem.
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci dubnu
Ing. Jaroslav Beránek
Růžena Dolejší
Pavel Doležal
Josef Hladík
Bořivoj Marek
Monika Mašterová
Mária Šmejkalová
Hana Řehořková
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
„Proboha, co to je za pomateného psa?“

„DĚTI, NA CO SI TO HRAJETE?"
„HRAJEME SI NA MAMINKU A NA TATÍNKA."
„TO JE HEZKÉ — A PROČ MEZI VÁMI SEDÍ TEN
BULDOK?"
„NO TO JE PŘECE TCHYNĚ!"
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DÁRCI A SPONZOŘI

Soukromí dárci:
Paní Jaroslava Brabcová, Pan Lukáš Franc, Pan Michal
Vaňkát

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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