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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

Vítáme Vás v měsíci květnu, který bude snad více 

prosluněný, než aprílový duben, který nám dal svým 

počasím opravdu zabrat. Prosluněné dny se nárazově 

střídaly s deštivými a nezřídka kdy i zasněženými dny, 

s mrazivými rány.  

V dubnu opět započala výuka anglického jazyka, jak 

pro začátečníky, tak pro pokročilé, kterou účastníci 

výuky již netrpělivě očekávali. Dále jsme se sešli 

na velikonočním posezení, zašli si zabruslit nebo se 

zúčastnili velice očekávané akce, kdy nás navštívil pan 

Rudolf Desenský, neboli psycholog psů, který nám 

velice zajímavě povyprávěl o převýchově 

nezvladatelných psů, či jak docílit poslušnosti našich 

psích mazlíčků. Pro nahlášené klienty se také konal 

dvoudenní kurz iPhone v Lukách nad Jihlavou.  

A na jaké akce se můžeme těšit v květnu? 3. května 

si půjdeme zaběhat s Nočním Během pro Světlušku. 

Další týden si pro Vás pan Radovan Jakubík připraví 

prezentaci kompenzačních pomůcek. Nesmíme 

zapomenout také na očekávanou přednášku organizace 
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Freya, jejímž tématem jsou Partnerské vztahy a sex. 

Tento měsíc také zavítáme prostřednictvím 

přednášky pana Lukáše z Dědic na Nový Zéland 

a Jamajku. A aby toho nebylo málo, v sobotu 27. května 

se uskuteční Letecký den v Náměšti nad Oslavou.  

Myslím, že se máme na co těšit!  

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 

 

Mgr. Iveta Bělovová, ředitelka TyfloCentra Jihlava, 
o.p.s., Bc. Monika Havlíková, DiS., Radovan Jakubík, 
Bc. Andrea Lázničková, DiS., Jana Voráčková, Hana 
Cabajová, DiS., Petra Kuncová 
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KNIHY DO UŠÍ 
Jsou světla, která nevidíme 

 
Žánr: román 
Autor: Anthony Doerr 
Čte: Tereza Vilišová, David Matásek 
 
Nejlepší kniha roku 2014 podle New York Times. 

 

Marie-Laure prožívá s milujícím otcem, který pracuje v 

Muzeu přírodní historie, šťastné dětství v Paříži. Život ji 

však postaví před první těžkou zkoušku, když v raném 

věku oslepne. Tatínek jí postaví dokonalý model jejich 

čtvrti, aby si mohla ulice vštípit do paměti; naučí ji 

orientaci v cizím prostoru i čtení Braillova písma (a lásce 

k verneovkám). O šest let později Paříž obsadí nacisté a 

otec s dcerou prchají do opevněného městečka Saint-

Malo, kde žije ve vysokém domě u moře Mariin 

samotářský prastrýc. Je ale vůbec možné najít v 

rozbouřené Evropě bezpečné útočiště? Zvláště když s 

sebou Mariin otec možná přivezl nebezpečné tajemství? 

V německé hornické kolonii vyrůstá spolu se sestrou 

nadaný sirotek Werner, toužící se vymanit z 

předurčeného osudu v dolech. Chce přijít na kloub všem 

http://audioteka.com/cz/search/author?query=Anthony+Doerr
http://audioteka.com/cz/search/reader?query=Tereza+Vili%C5%A1ov%C3%A1
http://audioteka.com/cz/search/reader?query=David+Mat%C3%A1sek
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záhadám, které jej obklopují, fascinuje jej věda, 

technika. Jeho talent a samozřejmost, s níž je schopen 

opravit každé rádio, mu zajistí místo na elitní vojenské 

akademii pro Hitlerjugend – stane se z něj specialista na 

odhalování odbojových aktivit. Werner, který si je čím dál 

víc vědom důsledků svých schopností, se při pátrání po 

nelegálních vysílačích nakonec dostává i do Saint-Malo. 

 

MATEMATICKÝ KVÍZ 
 

Otestujte své znalosti za matematiky 

1. Ve třídě je 24 žáků a každý sportuje. 18 žáků plave, 

12 žáků lyžuje. Kolik žáků chodí plavat i lyžovat? 

a) 30 
b) 6 
c) 12 
 
2. Ve třídě je 24 žáků a každý sportuje. 18 žáků plave, 
12 žáků lyžuje. Kolik žáků jen plave? 

a) 18 
b) 24 
c) 30 
  
3, Jana se během víkendu připravovala do školy celkem 
5 hodin a 20 minut. Z toho matematice se věnovala o 50 
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minut více než českému jazyku. Jak dlouho se učila 
matematiku? 

a) 40 min 
b) 3 hodiny a 5 min  
c) 1 hodinu 
 
4, Jana se během víkendu připravovala do školy celkem 
5 hodin a 20 minut. Z toho matematice se věnovala o 50 
minut více než českému jazyku. Jak dlouho se učila 
český jazyk? 

a) 2 hodiny a 15 min  
b) 1 hodina 
c) 15 minut 
 
5, Na dětském hřišti byly zaparkovány tříkolky a 
koloběžky. Celkem jsme napočítali 12 řídítek a 29 
koleček. Kolik bylo na hřišti tříkolek? 

a) 12 
b) 5 
c) 29 
 

6, Jaký je výsledek příkladu: 1 + 2 × 3 = 

a) 9 
b) 7 
c) 6 

Vaše odpovědi nám můžete elektronicky zasílat do 

konce měsíce května na emailovou adresu 

laznickova@tyflocentrumjihlava.cz První, kdo zašle 

správnou odpověď, ZÍSKÁ ODMĚNU.  
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Příspěvek na péči může stoupnout až na 19 200 Kč 

Nejvyšší příspěvek na péči pro lidi, kteří se bez pomoci 
neobejdou, by se mohl příští rok zvýšit z 13 200 na 19 
200 korun. Rodiče, jimž se narodí trojčata či čtyřčata, by 
mohli mít nárok na bezplatnou pečovatelku. Mezi 
sociální služby by se mohly zařadit paliativní péče a také 
klokánky a podobná zařízení. Počítá s tím novela o 
sociálních službách, kterou by měla v pondělí 
projednávat vláda. Návrh změn připravilo ministerstvo 
práce. Výhrady k němu má osm resortů, úřad vlády, 
polovina krajů, ombudsmanka i zaměstnavatelé. Zákon 
o sociálních službách začal platit v roce 2007. Podle 
autorů novely už některá ustanovení neodpovídají 
potřebám a do praxe je potřeba zavést "aktuální 
požadavky". 
Podle návrhu by nejvážněji postižení či nemohoucí 
senioři mohli dostávat příspěvek na péči o 6000 vyšší, 
tedy 19 200 korun měsíčně. Pobírali by ho ale jen ti lidé, 
kteří by měli opatrování v domácím prostředí. 
Ministerstvo práce chce tak podpořit pečující rodiny i 
služby v terénu. Lidem v ústavech a domovech pro 
seniory by se částka nezměnila. Rodiny po narození 
trojčat a vícerčat by mohly mít nárok na 
bezplatnou pečovatelskou službu. Hradila by se z 
dotace. Seznam sociálních služeb by rozšířila 
nová paliativní služba pro nevyléčitelně nemocné a 
umírající. Zařadila by se na něj i pastorační služba či 
služby pro osoby ohrožené genderově podmíněným 
násilím. Domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

https://zpravy.aktualne.cz/zakon-o-socialnich-sluzbach/l~i:keyword:16849/
https://zpravy.aktualne.cz/zakon-o-socialnich-sluzbach/l~i:keyword:16849/
https://zpravy.aktualne.cz/pecovatelska-sluzba/l~i:keyword:62975/
https://zpravy.aktualne.cz/paliativni-pece/l~i:keyword:120703/
https://zpravy.aktualne.cz/pastor/l~i:keyword:13757/
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režimem, kde pobývají třeba lidi s demencí, by se nově 
měly označovat jako domovy sociální péče. 
Novela stanovuje také minimální sumu, která by se 
poskytovala na dotace na sociální služby. Podle 
ministerstva to zvýší jistotu financování a stabilitu 
systému. Změnit by se měla i pravidla registrací služeb. 
Do zařízení, kde by kontrola zjistila vážná pochybení a 
porušování práv klientů, by ministerstvo práce mohlo 
dosadit svého nuceného správce. Upravit se má i 
vzdělávání sociálních pracovníků. 
Zvýšení příspěvku na péči by podle propočtů 
ministerstva práce mohlo ročně stát kolem 1,8 miliardy 
korun. Na zajištění agendy a na personál by bylo 
potřeba v příštích letech pak několik dalších miliard. 
Zásadní připomínky má osm ministrů, úřad vlády, Praha 
a sedm krajů, ombudsmanka i zaměstnavatelé. 
Ministerstvu financí vadí růst výdajů. Ostatní mají 
výhrady k zařazení péče o ohrožené děti mezi sociální 
služby či k zavedení paliativní a pastorační služby. 

 

Zdroj : MPSV 
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ZAJÍMAVOST 
 

Jak vznikl zavináč? Jak se dělá zavináč? Ondra 
Zmeškal by řekl, že s cibulí. To je sice pravda, ale u 
psaní zavináče na PC bychom si s cibulí asi moc 
nepomohli. 

Historie tohoto znaku je i není příliš dlouhá. V angličtině 
se znak @, čtený jako „at“ používá od nepaměti. 
Původně ale ve smyslu udání jednotkové ceny, 
odpovídající českému „po“ ( např. „tomatoes @ 50c / 
pound“ = rajčata po 50 centech za libru).  
Teprve použití v emailové adrese rozšířilo tento znak do 

celého světa. Tam se používá jako oddělovač jména 

uživatele (část před zavináčem) od označení internetové 

domény např. tonda@post.org Použití tohoto symbolu 

pro e-mailové adresy vymyslel v USA v roce 1971 Ray 

Tomlinson, počítačový technik, který pracoval pro 

společnost s krásným americkým názvem Bolt Beranek 

and Newman (BBN). 

Jazykovědci si dodnes lámou hlavu nad tím, že se tento 

znak ve světě skoro vůbec neuchytil pod svým 

anglickým označením. Přestože anglické „at“ je stručné, 

jasné a skoro nezaměnitelné, téměř každý národ si znak 

@ upravil po svém. A to platí dokonce i pro Brity, kteří 

často používají označení vortex (vír), ale někdy taky 

strudel, zřídka i each, these, whirl, cyclone, snail, ape, 

cat, rose, cabbage, amfora. A konečně taky ampersand, 

což je prý ten úplně nejsprávnější anglický výraz pro @, 

coby polygrafickou značku. 
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. 

Zkusme nahlédnout do Evropy a ještě trochu dál, jak kdo 

tento znak pochopil. 

Také potravinářskými výtvory se nechala inspirovat 

velká skupina národů. V Izraeli jde prostě o shtrudel, což 

je sice slovo z jidiš, které ale netřeba překládat. 

Katalánská arrova nebo ensaïmada je brioška, typický 

koláček z Majorky. Švédština používá kanelbulle 

(skořicový závitek). 

České označení prý vzniklo ještě za federace někdy v 

roce 1990 ve studentském žargonu, ale může to být taky 

jinak. Kromě slovenštiny (což je naprosto pochopitelné) 

se nikdo nikde jinde na světě nenechal inspirovat rybím 

závitkem pro označení počítačového symbolu. Kdoví, co 

v tom vězí. Možná to bude všeobecně známou láskou 

našeho národa k dobrému jídlu. 

http://www.zajimavysvet.cz 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 

 
KVĚTEN MĚSTSKÁ KNIHOVNA JIHLAVA 

 

Čtvrtek 4.5. v 17,00 - Prevence rakoviny prsu - 
přednáška Mamma Help 

Středa 10.5. od 19,00 - Noc literatury - série veřejných 
čtení z vybraných děl současné evropské literatury 

Čtvrtek 18.5. v 17,00 - Papu Papua: cesta za lidojedy - 
cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše 

Čtvrtek 25.5. V 17,00 - gorilí rodina v pražské zoo - 
přednáška Jana Bedřicha 

 

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ NOC 2017 

26. 5. 2017, Muzeum Vysočiny 

aneb do muzea v netradiční čas – komentovaná 
prohlídka s ukázkami řemesel, přednáška, dobová 
hudba a závěrečná ohňová show. 

SENOHRANNÍ - 13.KVĚTEN 10:00 – 16:00 JIHLAVA 

Volnočasová celodenní akce v přírodě pro rodiny s 
dětmi. Tvoření výrobků ze sena, pohádky Divadla Já to 
jsem, vystoupení kejklíře Vojty Vrtka, projížďky na 
ponících, chůdy, slackline, kotlíkový guláš, domácí 
koláče. Akce probíhá k o oslavě Mezinárodního dne 
rodiny. 
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Celodenní akce v přírodě pro rodiny s dětmi v jihlavské 
lokalitě Skalka (u ulice Telečská). 
 
Program: 
10.00 zahájení 
10.30 1. vystoupení kejklíře Vojty Vrtka 
12.00 pohádka "Kolotoč pohádek" - Divadlo Já to jsem 
(Víťa Marčík mladší) 
13.30 2. vystoupení kejklíře Vojty Vrtka 
15.00 pohádka Pinocchio - Divadlo Já to jsem (Víťa 
Marčík mladší) 
16.00 ukončení 
 

 
Po celý den tvoření výrobků ze sena, Běh rodin 
(překážková dráha), slackline, chůdy, projížďky na 
ponících, domácí koláče, kotlíkový guláš a špekáčky. 
 
Akce probíhá v rámci Týdne pro rodinu k oslavě 
Mezinárodního dne rodin. Uskuteční se za každého 
počasí. 

 
BESEDA S PANEM DESENSKÝM 

 
   Pejsci jsou naši miláčci.   Ano, tohle platí. To ví každý, 

kdo chlupatého čtyřnohého kamaráda někdy měl. Jenže 

tohle soužití není bez problémů. Děláme si je většinou 

my sami. Abychom lépe porozuměli psí duši, pozvali 

k nám pracovníci TyfloCentra psího psychologa pane 

Rudolfa Desenského. 
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       Protože se nás sešlo opravdu hodně, konala se 

přednáška v kavárně na Stříbrných terasách v Jihlavě. 

Místo nám domluvila klientka paní Roháčková, která 

v keramické dílně pracuje. Tady jsme měli připravený 

odpovídající prostor, který ještě dýchal novotou. Sešlo 

se nás 12 klientů a k tomu je nutné přidat ještě 

pracovníky TyfloCentra Jihlava, o.p.s. a jednu pracovnici 

Tyfloservisu.  

         Pan Rudolf Desenský je natolik známý, že ho asi 

moc představovat nemusím. Je pravda, že jeho metody 

mohou někomu připadat dost svérázné, fakt ale je, že 

jsou úspěšné. Na druhou stranu naše metody výchovy 

asi také budou dost svérázné, když je naši čtyřnozí 

přátelé občas nechápou.  

      Beseda probíhala formou dotazů. Z odpovědí pana 

Desenského jsem přišla na několik chyb a taky na to, že 

jsem stále měkká. Pes musí poslechnout hned. Když 

pojede auto, víc, než jedna možnost není. Tohle sice tak 

nějak podvědomě vím, přes to všechno toleruji dvě 

přivolání. Dozvěděla jsem se, že neposlušným psům se 

dává „couračka“. Nebyla jsem nikdy na cvičáku a ani se 

nezajímala o výcvik do té hloubky, abych měla ze psa 

poslušný stroj. My jsme se cvičily se Sally vzájemně. Já 

povely a ona mi ukazovala, že chce mít vyrovnanou 

paničku. Myslím, psychicky. Co to znamená? Měla bych 

být v klidu, když cvičím a i pan Desenský vyprávěl o tom, 

že psi dobře čtou emoce a tak trochu nám „vidí do 

hlavy“. Dokážou situaci využít ve svůj prospěch.  
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       To musíme mít na vědomí už při výběru plemene. 

Příteli, ale i mě se líbí československý vlčák. Když jsem 

už po několikáté slyšela, že to jsou psi, kteří většinu dne 

vyžadují pozornost – práci nebo výcvik, tak mě už tohle 

plemeno tak nepřitahuje. K takto hyperaktivním 

plemenům patří ještě třeba belgičtí ovčáci (maliny). 

Vhodnější se zdá být třeba ovčák Švýcarský. Ale na 

takové rozmýšlení máme ještě dva roky čas. Až se 

budeme moci pejskovi plně věnovat, tak do toho 

půjdeme. Z podobných důvodů se pro nevidomé vybírají 

retrívři a labradoři. Mají vyrovnanou povahu a dokáží 

dobře pracovat. I když opravdu hodně záleží na výcviku 

a potom na přístupu majitele. Každý povel by měl být 

vykonán. Dáváme povely, které umíme ukázat. Užívání 

„ne“ je tabu. Zápor by se vlastně užívat moc neměl ani u 

dětí. Za neuposlechnutí musí následovat něco 

nepříjemného, když pes povel vykoná, je třeba ho 

pochválit. Motivace pamlsky je ošemetná.  

       Pan Desenský momentálně pečuje o 24 psů. Jsou 

to většinou velká plemena, která v útulku nepřijmou, 

protože je problém je zvládnout. Příkladem je Agárek. 

Tenhle miláček váží asi 90 kg a běhá rychlostí i 60 km 

v hodině. Je původem z Turecka a v naší republice 

máme dva exempláře tohoto plemene, jehož název jsem 

si nezapamatovala. Je to prý miláček, ale asi to dalo 

dost práce. Jeho majitel ho nezvládal, proto se dostal 

k panu Desenskému. Teď poslouchá. Pravda je, že pes 

si moc dobře uvědomuje, co si u každého jedince může 
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dovolit. Tedy, poslouchá toho, koho považuje za 

silnějšího, ne fyzicky. Nejhorší zážitky pro psího 

psychologa je setkání se psem, kterého jeho pán 

vychoval jako psa „bojového“. Když psovi vštěpujeme 

agresivní chování od štěněte, považuje to za normální a 

my budeme mít velký problém. Vždyť i v přírodě platí, že 

každý tvor se chová tak, aby nevydával zbytečně energii 

a zapadl do okolí. Nebo si snad myslíte, že některá 

zvířata jsou bezdůvodně agresivní? Většinou se tak 

chovají proto, že se brání, nebo brání zájmy svoje nebo 

nejbližších členů smečky.  

        Narazili jsme také na pár problému u vodících psů. 

Jejich nevidomým pánům musí pomoct někdo vidící. Jde 

třeba o přivolání a o věci, které pes provádí, protože 

prostě zneužívá důvěru pána. Oni dobře vědí, že je 

nevidíme, tak budou dělat své kousky. Třeba u přivolání 

stojí kousek od majitele a dělají, že tam nejsou. Nebo si 

dovolí věci, které mají zapovězené. Ale to dělají i ti naši, 

když nejsme doma. Youtube je toho plný.  

        Výchova psa není jen o výchově psa, ale také o 

našem chování a vychování. My vysíláme k zvířeti 

signály, které si ani neuvědomujeme, ale ono je čte a čte 

je velice dobře. Pokud se bojíme, pes to pozná daleko 

dřív, než to dojde nám. To platí i o agresivitě a 

rozrušení. Pokud si pejska pořídíme, musíme pracovat i 

na sobě. Pokud chceme změnit dospělého psa, musíme 

pracovat hlavně na sobě. To už ale moc slyšet 

nechceme.  
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      Tyto názory jsou ovlivněné přednáškou a 

zkušenostmi, které mám já. Pokud to někdo vidí jinak, 

neberu mu to. Je to jeho právo a jeho věc. Je také 

možné, že jsem některé věci pochopila trochu jinak. Ale 

tohle je už jiná kapitola a nechci o ní zatím psát. Není 

důvod. Každopádně, nahrávka besedy asi v TyfloCentru 

bude, tak kdo má zájem, může si ji poslechnout. Mě se 

to moc líbilo a děkuji za takovou příležitost.  

 

Článek napsala paní Ptáčková 

        
TRAMPOTY NAŠÍ SALLY 

 

      Od té doby, co mě panička vzala do Poděbrad, se 

mnou zcestovala skoro celou republiku. Na běžného 

pudla, jako jsem já, je toho dost. Třeba vloni na podzim 

mě odvezli až někam k Plzni. No, věřili byste tomu?  

       A začalo to tak nevinně. Panička balila tašky a 

tajemně se usmívala. Jo, hurá pojede se do Rozsoch a 

já budu moct lítat po zahradě. Super. Už se těším. 

Paniček mi bude házet míček a já budu neunavitelná, 

jako každý druhý týden. Musím přece využít toho, že 

jsem na vesnici a můžu lítat, jako každý správný pes. Jo, 

dala mi tam i pamlsky. To je hlavní. Ještě si tam dám 

svou oblíbenou hračku, ať si nemyslí, že tam potáhne 

jen svoje věci.  
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      Hurá. Přijel paniček. To je fajn, už se pojede. Ale ty 

protivné kšíry si mohli na ten kousek odpustit. A vzadu 

se mi taky sedět nechce. Počkej, kam to jedeš? Tam 

přece nejsou Rozsochy, tam se jede do Žďáru a tam já 

nechci. Ale třeba mi jedou koupit nějaký mls. Hmm, my 

jedeme pořád dál. Já to ale nevzdávám. Musím si 

pamatovat cestu, co kdyby náhodou netrefili zpátky.  

 Sally celou cestu skoro prostála mezi sedačkami. 

Jeli jsme něco přes tři hodiny. Ona se však nevzdala a 

sledovala silnici.  

     Konečně paniček zastavil. Paráda, můžu se konečně 

proběhnout. Prý jsme na Žďákovském mostu. No, 

nějaká voda je tady cítit, ale není vidět, Podívám se... 

Sally vyskočila na betonové zábradlí vyhlídky a nám 

pěkně zatrnulo. Ještě, že měla kšíry a její setrvačnost 

zbrzdilo vodítko. Jinak by padla do Orlické přehrady. A 

z toho známého mostu, odkud házeli své oběti do vody 

Orličtí vrazi. Brr.  

       Je hezké, že vy vidíte, ale já chci taky. A pro psy 

tady nejsou průhledy. Aspoň jsem tu vodu viděla. Byla to 

nějaká velká plocha, prý přehrada. A zase jedeme. 

Venku už bude tma a my pořád jedeme. Snad až k moři, 

ne? Nějaký blázen si s námi hraje na honěnou. Paniček 

nadává, že nezná předpisy. Paničce se to moc nelíbí, 

ale souhlasí s páničkem. Říká, že všichni spěchají 

domů. I my odbočujeme. Kam? Prý jsme někde za 

Blatnou. Ha, už zastavujeme. Ale tady se mi to nelíbí. 
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Mají tady velikého psa, který mi tady určitě nedovolí 

běhat. Jé :) Paniček to zařídil a já můžu z auta. Je tady 

nějaká paní, Ta se mi celkem líbí a hlavně, musím si ji 

předcházet, protože tady asi zůstaneme. Ale dejte mi už 

všichni pokoj, já  jsem unavená. 

 Ještě musela asi dvě hodiny poslouchat, jak se 

probírají různé rodinné věci a potom teprve nám byl 

přidělen pokojíček a Sally mohla konečně spát. Ráno 

jsme vstali poměrně brzy, ale ani Sally to nevadilo. 

S páničkem byla venku už v šest a byla zvědavá, co se 

bude dít dál.  

      Hurá, jdeme ven. Já jsem sice na vodítku, ale jdeme 

kolem silnice, tak tady mě panička nepustí. Zatáčíme 

k rybníku. A mám volno a můžu běhat. To je paráda. 

Sice je studená rosa, ale jinak se tady běhá dobře. – Co 

to je? Tady snad někdo střílí? Ale páníčci se mi smějí, 

protože je to daleko a nám nic nehrozí. Panička vytáhla 

foťák a bude dělat obrázky. Aspoň můžu lumpačit. No,a 

zase mi cpou vodítko. Ale třeba mě ještě pustí... 

 Proběhla se dostatečně s dcerou přítelovy neteře. 

K obědu se dostavila hladná a snad i unavená. Ale 

chutnalo jí. Po obědě jsme vyrazili směr Plzeň. Ve 

Vejprnicích je další příbuzenstvo a musíme je navštívit. 

Taky, sem se jen tak nedostaneme.  

      Tohle se mi moc nelíbí. Místo toho, abych běhala 

pěšky, mě pořád někam tahají autem. Paní se zdá být 

taky hodná. A jsou tady děti. Třeba bude nějaká sranda. 
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Ale to ne, sladkosti nechci. Já chci raději kus masa. Že 

nemá, to nevadí, já jsem si našla oříšek a házejte mi ho. 

Konečně nějaká zábava. Ty děti se taky zapojí, fajn, to 

se mi líbí. Vy se klidně bavte, já mám taky zábavu. Jen 

se mi nerozbíhejte. Držte se pěkně pohromadě, ať se mi 

dobře hlídá.  

 Večer jsme se vrátili z Vejprnic zpět do Kasejovic. 

Byly tam zase nové tváře. Přítelova západočeská větev 

je bohatá. Sally to vyřešila po svém. Když se jí omrzela 

společnost, a nechtěla už ničí pozornost, zalezla pod 

stůl. A bylo to. Jinak okupovala křeslo. To bylo její 

ležení. Už  na ní byla patrná únava.  

     Nedělní ráno. Jsem zvědavá, co zase vymyslí. Prý se 

pojede na houby. Teď, koncem října... No nevím. Ale já 

je stejně nemám ráda. Ale v lese mě to baví. Jenomže ti 

lidi jsou nepoučitelní. Nejdou v houfu a rozbíhají se po 

celém lese. Jak je mám asi uhlídat. Panička jde po silnici 

a paniček je v lese. Jé, a slyším auto. Raději zaběhnu 

k páničkovi a dobře dělám. Prý to byl zdejší hajný. Moc 

toho nenašli. Já jsem se ale vyblbla. A to je hlavní. Už se 

těším na oběd. Panička mi to už nese ... Ale fuj! To 

nemyslíte vážně, odbýt mě konzervou, když vy máte 

řízečky. A prý, když to nechci, tak budu hlady. Tak jo. 

Raději hladovět, než jíst tohle. Počkejte! Co zase 

chystáte?  Zase se kupí tašky v předsíni a páníčci se 

loučí.  Asi se pojede někam jinam. Mohli bychom vyrazit 

domů. A taky že jo. Já toho mám plné nožičky, tak se 

rozvalím na zadním sedadle a budu spát. Tyhle cesty 
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jsou sice zajímavé, ale jeden pes je pak moc utahaný. 

 Sally spala celou zpáteční cestu. Jen na venčení 

vyskočila z auta a hned zase šla spát. Byla jsem ráda, 

že naše cesta dobře dopadla. Sally ještě dva dny 

dospávala. Ale plán byl splněn  a to bylo hlavní. 

Spokojenost byla na všech stranách. Letos nás zatím 

žádná dlouhá cesta nepotkala, ale až se Sally někam 

vyrazíme, tak třeba se zase pochlubí.  

Článek napsala paní Ilona Ptáčková 

 
ZAČÍNÁ TEPLEJŠÍ ČÁST ROKU 

     První květnové dny miluji. Tráva je nádherně zelená a 

všechno kolem kvete. Z půdy se tlačí první semenáčky 

různých bylin, plevele i kulturních rostlin. Za našimi okny 

se na svět derou rostlinky, které venku neobstojí. Už 

tradičně moje okno okupují sazenice rajčat, na jiných 

oknech můžeme spatřit i papriky nebo třeba některé 

rarity. Zatím rarity. Třeba za pár let už to tak vůbec 

nebude. Záleží na oblibě. 

        Vloni v září jsem objevila ačokču. Už podle názvu 

můžete čekat nějakou návštěvu z teplých krajin. Tato 

rostlina je 3 až 5 metrů dlouhá liána. Roste ve střední 

Americe a může vyrůst i u nás. Semena jsou 

nevzhledná. Připomínají roztřepené špičky šípu. Barva 

je černa. Klíčivost různá. Mě vyklíčilo 0% semen. Moje 

doporučení zní, předpěstovávejte ačokču, ale vysévejte 

ji asi koncem března. Dřívější výsev dopadl špatně. 
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Rostlinky měly málo světla a poměrně rychle rostly, tedy 

pak i nedostatečnou oporu. Touto liánou můžeme 

maskovat různá zákoutí na zahradě. Ale nepočítejte, že 

bude dělat parádu. Květy má nenápadné a plody se 

objeví v září i později. (Na Vysočině trochu problém.) 

Můžeme je nakládat do okurkového láku, nebo se dají 

použít jako papriky a nebo do salátu místo okurek či 

paprik. Musíme však nejdříve odstranit semena. Chutná 

po paprice, naložená v láku i trochu po okurkách.  

       Je květen a bylinkářky už mají napilno. Hlídejte si 

dobu, kdy se na smrcích objeví světle zelené konečky. 

Jejich silice uvolněná do cukru nám pomůže příští zimu 

zvládnout nachlazení. Teď sbíráme asi půl druhého 

centimetru dlouhé zelené střapečky a ukládáme do 

košíku. Po návratu domů pak do čtyřlitrové sklenice 

dáváme vrstvu jehličnatých střapečků, vrstvu cukru a tak 

pokračujeme dokud není plná sklenice. Já chodím ještě 

druhý den dočesat nějaké množství, protože ve sklenici 

nám vznikne najednou místo. Napíšeme si na celofán 

nebo mikrotenový sáček, kterým pokryjeme sklenici, 

datum. Za pět až šest týdnů, tedy na konci června, 

vzniklou šťávu stočíme do tmavých sklenic a uložíme do 

lednice, nebo sklepa. Ještě je důležité poznamenat, že 

sklenice by těch 5 týdnů má stát na sluníčku za oknem.  

      Během celého měsíce pak vyrážím na další byliny a 

připravuji sirupy. Kopřivy mají konec sběru kolem 10. 5. 

Divila jsem se, jak je možné, že se dá tak pevně stanovit 

datum. Ale už několik let pozoruji, jak se najednou celá 
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rostlina změní. Ztmavne a začne kvést. Tady pozor i 

tehdy, pokud děláme zákvas na zálivku. Mohlo by se 

nám podařit, že kopřivu vysejeme i na plochy, kde ji 

nechceme. Protože všechna síla jde do květu, tak nať je 

už dost slabá.  

      Už měsíc si chodím na zahrádku u přítele trhat listy 

řebříčku. Jeho hlavní sběrová sezona začíná až v létě, 

ale tato mladá nať není tak hořká a dá se dát i do salátů. 

Krev nám také vyčistí a uklidní žaludek. Taky sleduji 

lístky kontryhele, jak se zvětšují. Tyto dvě bylinky jdou 

dohromady, hlavně tehdy, když chceme léčit ženské 

potíže. Pomáhají upravit menstruaci, působí proti potratu 

a koupele mohou vyléčit myomy a různé záněty v těchto 

choulostivých místech. Jinak řebříček upravuje trávení, 

je to amarum, (léčí žaludek i žlučník)  Kontryhel je dobré 

pít, protože podporuje tvorbu svalů, a dokonce můžeme 

tuto rostlinku využít, když hubneme. Ale nespasí nás. To 

musíme my sami.  

       Ti, kteří nemají chuť sbírat léčivky, mohou aspoň 

vyrazit do krásné přírody a zhluboka dýchat, aby se 

prokysličilo tělo. Číňané tvrdí, že Evropané neumí 

dýchat a ruku na srdce: Dýcháte, nebo spíš zatajujete 

dech? Pokud vyrazíte do lesa, nebo aspoň do parku, 

najděte si kout, kde můžete v klidu funět a dýchat dle 

libosti. Uvidíte, jak se budete cítit najednou svěží a plní 

energie. Jen bych měla varovat alergiky. Ale ti ví, co si 

mohou dovolit a v lese by ten problém tak velký být 

neměl.  
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        Květen nám otevírá teplejší část roku. Den je už 

parádně dlouhý a i když může být celkem chladno, dá se 

i nachytat nějaký ten bronz. Snad nám letos dubnové 

mrazíky nezkazí radost, když budou patrné škody, které 

napáchaly. Na druhé straně jsme si zvykli na teplejší 

počasí. Jenže já si pamatuji, že v letech, kdy jsem byla 

dítko školou povinné (70té roky), bylo takové povětří 

celkem běžné. Pamatuji si, že jsme kontrolovali s dědou 

vinohrad a děda se bál nejen Pankráce, Serváce a 

Bonifáce, ale také konec dubna byl kritický a ještě 

koncem května mohou přijít dva malí zmrzlí muži. Proto 

nachystejme netkanou textilii a hlídejme to, ať máme 

nějakou úrodičku. Ti, co pro tyhle dobroty musí do 

obchodu tady mají jen ty pozitivní věci. Vyrazme tedy do 

okolí našeho bydliště a vnímejme všemi smysly tu krásu 

jara a začínajícího podletí.  

Článek napsala paní Ilona Ptáčková 
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KLÍČOVÉ PARTNERSTVÍ PRO POMOC LIDEM 
SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V KRAJI 

VYSOČINA 
 

 Představte si, jak byste se zavřenýma očima vyplnili 
formulář na úřadě. Zavřete oči a představte si to. Jak se 
budete cítit, když půjdete noční Jihlavou domů po 
setkání s kamarády bez pomoci zraku, když víte, že už 
vás jednou okradli? Jak poznáte, že osoba, která vás 
vyzývá, abyste jí ukázali doklady, je skutečně policista? 
Jak zvládnete manipulaci podomního obchodníka, když 
nevidíte, jakou smlouvu vám předkládá k podpisu? Jak 
zjistíte ve velkém množství informací, jak se bránit 
nátlaku jiných? Jak budete mluvit s člověkem, který neví, 
co to je nevidět či jak budete studovat? Jen si to 
všechno představte. Jako film ve své mysli se 
zavřenýma očima. 

Od října roku 2016 TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. tyto a 
další otázky řeší s váženými partnery, kterým tyto otázky 
nejsou lhostejné. Jsou jimi Statutární město Jihlava, 
Městská policie města Jihlava, Bílý kruh bezpečí, z.s. a 
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Děje se 
tomu tak díky projektu TyfloPoint (registrační číslo 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008), který je 
spolufinancován prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost z ESF a státního rozpočtu ČR. 
 
Dne 23. 3. 2017 se po prvních kolech diskusí partneři 
dohodli na realizaci prvních aktivit, které povedou ke 
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společné podpoře osob se zrakovým postižením v kraji. 
Se všemi partnery bude zahájena intenzivní výměna 
aktuálních informací potřebných pro občany. Ty budou 
dále šířeny k lidem s těžkým zrakovým postižením, kteří 
je velmi často jen stěží najdou, a  to z jednoho místa. U 
všech partnerů dojde také k proškolení jejich klíčových 
zaměstnanců pro kontakt s nevidomými lidmi. Zkuste 
zjistit, kdo na vás mává z druhé strany chodníku či kdo 
vás zdraví, když jste ho dva měsíce neviděli a přitom 
nevidíte. Všichni partneři budou také od ledna roku 2018 
přítomni při řešení konkrétních situací lidí se zrakovým 
postižením, pokud si si to povaha problému vyžádá. 
Někdy dojde i k setkání více partnerů na jednom místě, 
formou tzv. multidisciplinárních týmů. 
 
Ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava pak bude 
řešeno další ozvučení nejčastěji využívaných úřadů 
s nahranými podrobnějšími informacemi pro nevidomé a 
popisky v Braillově písmu na těchto úřadech tak, aby i 
nevidomý mohl sám poznat, kde se nachází a kam má 
jít. Budou prováděny pravidelné schůzky úředníků 
žádaných agend s lidmi se zrakovým postižením a role 
odborných zástupců osob se zrakovým postižením při 
schvalování bezbariérových aplikací v rámci města, 
např. ozvučených semaforů, autobusů a trolejbusů, 
staveb, atp. V neposlední řadě dojde k úpravě některých 
dokumentů a formulářů v digitální podobě do podoby 
čitelné pro nevidomé. 
 
V oblasti bezpečnosti bude v součinnosti s Městskou 
policií Jihlava docházet k setkávání jejich zástupců 
s osobami se zrakovým postižením tak, aby tito věděli, 
jak se zachovat v konkrétní dané situaci a na koho a 
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kam se v případě potřeby pomoci obrátit se zaměřením 
zejména na bezpečnost osob se zrakovým postižením.  
 
V oblasti bezpečí a zvládání následků trestných činů 
bude velmi aktivní také Bílý kruh bezpečí formou 
prezentací a úpravy informačních materiálů zaměřených 
na to, jak se zachovat v různých, pro člověka 
nepříznivých životních situací souvisejících s manipulací, 
trestnými činy, atp. 
 
Se Soukromou vyšší odbornou školou sociální, o.p.s. 
pak dojde ke konzultacím studijních materiálů týkajících 
se přípravy budoucích sociálních pracovníků, kteří 
budou pracovat s osobami se zrakovým postižením a ke 
zpřístupnění studijních materiálů pro osoby se zrakovým 
postižením. Bude podporováno ve větší míře 
dobrovolnictví studentů a odborné praxe skutečně 
pomáhající jak studentům, tak uživatelům sociálních 
služeb pro osoby se zrakovým postižením. Dále budou 
prováděny stáže pedagogů přímo v praxi, což se projeví 
na kvalitě služeb pro nevidomé a slabozraké 
v budoucnu. 
 
Po skončení projektu v září 2018 se otevírají další 
možnosti spolupráce a hlavně možnost připojení dalších 
partnerů, kteří mohou přijít do kontaktu s osobou se 
zrakovým postižením. Jedná se např. o obchodníky 
nebo zástupce institucí (divadel, pořadatelů sportovních 
akcí a dalších), kteří mohou přijít do kontaktu s osobou 
se zrakovým postižením. Třeba i vás. 
 

Projekt  „TyfloPoint“ 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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KVĚTNOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU JIHLAVA 
 

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 

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“. 

Sraz v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8 v 18:30 hod. 
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10. 5. 2017 – PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK 

V TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brněnské 8 od 10:00 
hod. Pan Jakubík představí některé z vybraných 
kompenzačních pomůcek jako např. telefony, počítače, 
lupy. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 9. 5. 2017. 

 

11. 5. 2017 – BESEDA NA TÉMA: PARTNERSKÉ 
VZTAHY A SEX 

Přijďte se zúčastnit besedy na téma Partnerské vztahy a 

sex s organizací Freya. Nabízíme Vám interaktivní a 

hravou přednášku v bezpečném prostředí. Obsahem 

přednášky jsou  techniky i diskuze zaměřené na témata 

bezpečnějšího sexu, důsledků rizikového sex. života, 

antikoncepce, těhotenství, pohlavně přenosných infekcí, 

kde hledat pomoc... Program je interaktivní, účastníci si 

mohou osahat pomůcky k bezpečnějšímu 

sexu (kondomy, orální roušky, lubrikační gely, 

femidon..), různé druhy antikoncepce (tělísko, tablety..). 

Zároveň demonstrujeme jak se všemi těmito 

pomůckami zacházet.   Program je postaven 

bezpečně, aby se utvořila otevřená atmosféra, prostor 

pro sdílení a možnost řešení problémů. Součástí je i 

krabička na dotazy, díky které se účastníci a účastnice 

mohou anonymně zeptat na věci, na které se stydí 

zeptat lektorek přímo. Jak jsme již předesílali e-mailem, 

přednáška je zpoplatněna. Na 10 osob činí cena za 
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přednášku 300,-Kč. Pokud by se přednášky zúčastnilo 

více osob, cena by byla nižší.  

Přednáška se bude konat od 10:00 hod. do 13:00 hod. 

na adrese Brněnská 8.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 5. 2017. 

 

17. 5. 2017 – Beseda Nový Zéland a Jamajka 

Beseda s panem Lukášem z Dědic, našim dlouholetým 
kamarádem a spolužákem z Vyšší odborné školy 
sociální Jihlava. Pan Lukáš nám bude vyprávět a 
prezentovat na fotografiích své dobrodružné zážitky 
z cest. Začátek přednášky v 10:00 hod.  v prostorách 
TyfloCentra Jihlava na Brněnské 8. Předpokládaná 
délka přednášky 2 hodiny. Vstupné dobrovolné. 
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 16. 5. 2017. 

 

25. 5. 2017 – Exkurze v keramické dílně na 
Stříbrných Terasách 

Přijďte si společně s námi prohlédnout jedinečné 
výrobky našich dvou klientek paní Roháčkové a paní 
Šulerové, které pracují v keramické dílně na Stříbrných 
Terasách a pomocí Axmanovy techniky modelují z hlíny 
nádherné výrobky. Jedná se o prohlídku výrobků a 
besedu u kávy v místní kavárně. Vzhledem k tomu, že 
keramická dílna bude k 1. červnu 2017 končit, jedná se 
o poslední možnou exkurzi v keramické dílně.  
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Začátek akce v 10:00 hod. Sraz v TyfloCentru Jihlava 
v 9:30 min.  

ZÁJEMCE PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 24. 5. 2017 

¨ 

27. 5. 2017 – Open skies for handicapped 
Exkurze na letiště v Náměšti nad Oslavou 

Dne 27. 5. 2017 v sobotu proběhne na letišti Náměšť již 
čtvrtý ročník akce "OPEN SKIES FOR HANDICAPPED", 
která je určena primárně pro handicapované 
spoluobčany.  
Smyslem této akce je umožnit nevšední zážitek z létání 
našim spoluobčanům a také možnost strávit hezký den 
plný zážitků na letišti Náměšť.  
Podmínkou pro vykonání vyhlídkového letu je písemný 
souhlas ošetřujícího lékaře.  
Kromě vyhlídkových letů bude připraven doprovodný 
program, ukázka letecké a zabezpečující techniky, 
ukázka výcviku psů, ukázka dravců.  
Pro návštěvníky bude připravené občerstvení zdarma 
(vojenský guláš, nápoje).  
Maximální počet účastníků je 20 osob. Vstup je možný i 
s vodícími pejsky. Je nutné se nahlásit do 22. 5. 2016. 
Poté, co se nahlásíte, Vám zašlu na vaši e-mailovou 
adresu formulář, který si necháte potvrdit od vašeho 
ošetřujícího lékaře. Formulář bude k dispozici také v 
tištěné podobě u nás v TyfloCentru. Potvrzený formulář 
od lékaře je nutné mít s sebou.  
Bez potvrzeného formuláře lékařem se nelze účastnit 
vyhlídkového letu.  
Odjezd z Jihlavy z vlakového nádraží v 8:40 hod. příjezd 
do Náměště 9:46 hod. u nádraží nám bude přistaven 
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autobus, který nás odveze až přímo na letiště. Odjezd 
kolem 15:00 hod. do Jihlavy.  
Samozřejmě počítejte s tím, že se bude jednat o 

celodenní akci. V případě technických problémů se 

může stát, že bude let zrušen.  

 

31. 5. 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. 
 

 

FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT 

NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ 

AKCE V RÁMCI PROJEKTU OPZ 

finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením 

zodpovědně 

9. 5. 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. 

 

23. 5. 2017 – ShareClub 

V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se 
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční 

http://www.tyflocentrumjihlava.cz/
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ShareClub s paní právničkou Mgr. Charvátovou Od 
10:00 hod. Na adrese Chlumova 1A 

 

V měsíci květnu až červnu proběhnou dále v rámci 
projektu Finanční svoboda pro osoby se zrakovým 
postižením zodpovědně tyto vzdělávací kurzy: 

 Řešení dluhů a dluhových pastí  

 Orientace na trhu s finančními produkty  

 Hospodaření domácnosti a domácí rozpočet 

 Jak ušetřit 

 Finanční plánování a investice 

 

Termíny konaných kurzů: 

15. 5. 2017 – 19. 5. 2017 

5. 6. 2017 – 9. 6. 2017 

29. 5. 2017 – 2. 6. 2017 
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BLAHOPŘÁNÍ 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci květnu 

Josef Svoboda 

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

V obchodě s rybářským náčiním se objevil na dveřích 
tento nápis: „Nemáte-li trpělivost počkat čtvrt hodinky na 
prodavače, klidně odejděte a nic nekupujte, poněvadž 
byste jistě nevydržel půl dne čekat, než vám zabere 

malá rybka…“ 

 

Marie Fialová 

Robert Kotrba 

Mgr. Ladislav Marek 

Ing. Jaroslav Rada 

Lenka Šulerová 
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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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