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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Nastává nám měsíc červen a spolu s ním, k nám
přichází krásné, teplé, téměř letní počasí. Budeme
doufat, že v takovémto duchu se ponese celý červen.
Sluníčko zapadá čím dál později a tak můžeme vyrážet
do přírody, na různé výlety, či pracovat na zahrádce.
V květnu jsme se zúčastnili Nočního běhu pro
Světlušku, pan Jakubík nám zprostředkoval ukázku
kompenzačních pomůcek, až z Prahy k nám přijela paní
z organizace Freya a připravila si pro nás přednášku
o partnerských vztazích a sexu a s sebou přivezla také
mnoho erotických pomůcek. Kdo se zúčastnil, určitě
neprohloupil. Dále nás pan Lukáš z Dědic velice
zajímavou
a Jamajkou.

besedou

seznámil

Neméně

s Novým

zajímavá

byla

Zélandem
exkurze

v keramické dílně na Stříbrných Terasách.
A co jsme si pro Vás připravili v červnu? Zavítá
k nám pan Mgr. Antonín Křoustek z Bílého kruhu
bezpečí a zprostředkuje nám přednášku, dále se
vydáme do Jihlavského muzea, do Městských lázní
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v Novém Městě na Moravě a také si trošku protáhneme
tělo pěší túrou do Luk nad Jihlavou.
Užívejte sluníčka, čerpejte energii a budeme se těšit
na Vaši účast!
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, Rudolf Vlašín
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KNIHY DO UŠÍ
Případ Lída Baarová
Žánr: vzpomínky a biografie
Autor: Lída Baarová, Josef Škvorecký
Úprava: Naďa Dvorská
K zapůjčení v Městské knihovně v Jihlavě

Pravdivá zpověď hvězdy předválečného a válečného
filmu
Autentický zvukový záznam jejího přiznání z roku 1982.
V létě v roce 1982 se ve španělském Alicante v letním
bytě MUDr. Dohnala setkala herečka Lída Baarová se
spisovatelem Josefem Škvoreckým. Všichni byli
emigranti z Československa a trávili spolu několik dní
příjemným a zajímavým hovorem, věnovaným
dramatickým zvratům v životě slavné herečky. Zřejmě
poprvé (a nejspíš naposled) tu Lída Baarová mluví
opravdu upřímně. Josef Škvorecký si z hovorů pořizoval
amatérský zvukový záznam, který hodlal literárně
zpracovat.
Kniha skutečně o půl roku později vyšla v nakladatelství
Sixty-Eight Publishers, Corp. Pod názvem Lída Baarová
Útěky (1983). Dvanáct magnetofonových kazet, na
kterých je zachycena celá hereččina pravdivá zpověď,
věnoval později Josef Škvorecký Ondřeji Suchému. Z
celkem osmnácti hodin vznikl nyní komplet (scénář
střihů Naďa Dvorská), zachycující v chronologickém
sledu životní osudy této slavné české hvězdy.
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KVÍZ
Tentokrát to bude náročné! Něco byste měli vědět ze
školy, ale některé otázky jsou opravdu záludné! A
možná vám ani strýček googl nepomůže. Takže co to
je?
1) PEPSIN
a) ruský velvyslanec
b) trávicí enzym
c) pohonná hmota do letadla
2) GAURISANKAR
a) hora v Himalájí
b) hinduistický guru
c) malajský přístav
3) CHAPARALL
a) kočkovitá šelma příbuzná rysa a karakala
b) mexický opojný nápoj z aloe
c) porost keřů na polopouštích Mexika a jihozápadu USA
4) GAPO
a) japonská mýtická nestvůra
b) řekou zaplavený prales v Amazonii
c) druh antilopy
5) DRÚZA
a) bojovná elfka, ochránkyně lesa
b) úponek liány
c) dutina ve vyvřelé hornině uvnitř porostlá krystaly
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6) BETEL
a) smotek listů, který se žvýká jako tabák
b) tzv. „malá hra“ v mariáši
c) přístavní město na Amazonce
7) INIE
a) sladkovodní druh delfína
b) jehličnatý strom příbuzný borovici
c) popínavá tropická rostlina, epifyt
8) ČATURANGA
a) hora – sedmitisícovka v Himálaji
b) indická delikatesa – zázvorová rýže a telecí na karí
c) stolní desková hra – předchůdce šachu
9) BONGO
a) druh šimpanze
b) hudební nástroj
c) ostrov v Malajském souostroví
10) FALANGA
a) mořská vlaštovka
b) makedonská bojovná formace
c) rytířský praporec
Vaše odpovědi nám můžete elektronicky zasílat do
konce měsíce června na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz První, kdo zašle
správnou odpověď, ZÍSKÁ ODMĚNU.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Dotace z MPSV pomohou vycvičit 16 asistenčních psů
Ministryně práce Michaela Marksová se zúčastnila
zahájení

kampaně

„Milionový

pes“.

Tu

pořádá

organizace Pestrá – psí asistence, která tak chce
poukázat na nerovnoprávnost asistenčních a vodících
psů v ČR. MPSV na konci loňského roku poprvé
připravilo finanční dotaci pro organizace, které se
zabývají právě výcvikem asistenčních psů. Dosud žádná
předchozí

vláda

takovou

podporu

neposkytla.

„Asistenční pes pomůže lidem se zdravotním postižením
žít

samostatněji,

pomáhá

jim

při

každodenních

činnostech. Považuji za důležité, že se nám letos
historicky

poprvé

podařilo

vypsat

dotační

titul,

organizace tak budou moci čerpat na pořízení, výcvik a
přidělování pejsků peníze a tím i podpořit více lidí, kteří
pomoc psa potřebují,“ uvedla ministryně Marksová.
Organizace Helppes minulý týden předala k secvičení
prvního asistenčního psa, jehož výcvik je zčásti
financovaný z mimořádné dotace MPSV. Je to border
kolie Tobi. Proces secvičení bude zakončen podle
mezinárodních standardů - Testem chování psa na
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veřejnosti. Poté bude předán rodině malého Matěje
Stibala, který žije v Sezimově Ústí a trpí poruchou
autistického spektra. Díky dotacím dojde alespoň k
částečnému narovnání podpory osob i s jiným druhem
zdravotního postižení než jsou lidé s těžkým zrakovým
postižením. Historicky poprvé je tak podpořen výcvik
nejen vodících, ale i asistenčních psů. Dotaci v celkové
výši 3 140 586 Kč si rozdělí šest organizací, které v
letošním roce vycvičí 16 asistenčních psů. Asistenční
pes pomáhá lidem se zdravotním postižením při
každodenních činnostech a je nenahraditelnou součástí
jejich života. Díky němu mohou lidé s postižením žít
plnohodnotnější a samostatnější život, aniž by byli
závislí na pomoci někoho jiného. Pes pomáhá lidem při
pohybu, zvládat překážky v prostoru, při převlékání,
polohování, otvírání dveří či přivolá pomoc v případech
nebezpečí
Zdroj : MPSV
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ZAJÍMAVOST
Češi spustili rádio, které nevysílá nic, jen přímý přenos
z lesa. Je to balzám na duši.
Zapněte si rádio, které vysílá přímý přenos z lesa.
Budete mít pocit , že jste se právě ocitli uprostřed krásné
a pokojné přírody.
Rádia se předhánějí v tom, aby svým posluchačům
nabídly co největší hity. Ty nejkrásnější však můžeme
najít hlavně v přírodě. Přímo do lesa v jižních Čechách
nenápadně umístili kvalitní mikrofon a zvuky přírody si
můžete poslechnout i vy. Od brzkých ranních hodin
můžete na speciálním Slow Radiu poslouchat zpěv
ptactva, k večeru kvákání žab, lez hmyzu a nebo
šramocení nočních živočichů. Někdy můžete slyšet i
šum stromů ve větru a když prší, zpěv ptáků vystřídá
kapkání dešťových kapek.
Nasaďte si sluchátka a přidejte hlasitost. Rádio, které
nepřetržitě vysílá přímo z lesa si můžete naladit na
webové stránce slowradio.cz. V momentě se budete cítit
jako byste se právě ocitli uprostřed krásného lesa a jeho
pokoj pohladí vaše smysly.
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
Slavnosti regionálních pivovarů
Kdy: 3. června 2017 v 9:30hod.
Kde: Bystřice nad Pernštejnem v Centru Eden
Celodenní slavnosti regionálních minipivovarů. Kromě
produkce piva z místního minipivovaru, mohou
návštěvníci vyzkoušet piva z pivovarů Grado, Mazaný
lišák, Chotěboř a Tišnovský pivovar.
Sázavský klášter – Noc kostelů u sv. Prokopa
Kdy: 9. červen 2017 18:00 - 23:00
Kde: Sázava
Římskokatolická farnost Sázava srdečně zve děti i
dospělé do poutního chrámu sv. Prokopa na program
Noci kostelů
Jihlavské pivní pábení 2017
Kdy: 10. června 2017
Kde: Jihlava – Letní kino Heulos
7. ročník festivalu minipivovarů přinese tradičně skvělé
pivo od sládků z malých, rukodělných pivovárků,
samozřejmě večerní dobrou muziku a po celý víkend
unikátní spojení s evropskými závody dřevorubců
EUROJACK 2017.
Legionáři z Třebíčska
Kdy: 12. června 2017 – v 17:00hod.
Kde: Městská knihovna Třebíč
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Přednáší Vlastislav Valda, člen Československé obce
legionářské. Strastiplné příběhy rodáků z Třebíčska
bojujících na frontách I. světové války pod praporem
československých legií, jejich náročný návrat do vlasti s
následným někdy nelehkým životem v nové republice.
Historická slavnost Barchan v Jemnici 2017
Kdy: 16. – 19. června 2017
Kde: Jemnice
Jedna z nejstarších historických slavností ve střední
Evropě. Jedna z nejstarších historických lidových
slavností. Tradiční trh s lidovými řemesly, pouťové
atrakce, městské mázhauzy a historická krčma, průvod
městem a ohňová show.
Jihlavské havíření 2017 – havířský průvod
Kdy: 23. – 25. června 2017
Kde: Jihlava
Jihlavský havířský průvod, Pouť ke svatému Jánu.
Jednotlivé postavy představují řadu profesí souvisejících
s dolováním a mají své stálé místo v hierarchii, která se
dodržuje dodnes.
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UŽÍVEJME SI SLUNÍČKA
Máme tady červen a kolem je plno zeleně a
slunečního svitu. Teploty šplhají ke třicítce a občas se
kouknou i nad ni. Koupaliště jsou v obležení, ale ještě to
není ono. Ještě nejsou prázdniny. V lese můžeme najít i
první houby, pokud je dost mokro. V posledních letech to
tak často nebývá.
Než mi posečou louky, obdivuji jejich krásu. Ty pravé
horské louky pomalu mizí. Nevážíme si jich. Zdá se
nám, že je jich hodně a nebo, že by se daly využít lépe.
Lidi už jsou takoví a přetváří vše k obrazu svému. Na
těchto lukách je hromada léčivých bylinek. Například:
řebříček, jitrocel, kontryhel, svízel, kopretiny a záleží na
nás, které rostlinky rádi využíváme. V tom množství je
přede krása.
V lesích kromě jiného najdeme první kováře. Pod
břízkami se můžou objevit křemenáče a v mechu
kuřátka. Houby rostou na krajích lesa. Mají tam dost
světla a vláhy a hlavně půda je tady víc prohřátá a
mycelium se může lépe vyvinout. Pokud už na houby
nevidíte, jako já, tak i procházka v lese je velice
příjemná. Provází nás ptačí zpěv a není tady tolik pylu.
Koncem června se dají najít i první lesní plody.
Musím si pohlídat lípy. Kvetou od poloviny června a
doba kvetení je velmi krátká. Počítám vždy tak čtyři dny.
Je třeba spěchat s jejich sběrem. Předloni se mi stalo,
že i když jsem kvetení nepropásla, lipový květ jsem
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neměla. Byl totiž obalen mšicemi. Měl by se trhat každý
rok čerstvý, a tohle platí i o ostatních bylinách. Lipový
květ se dobře kombinuje s černým bezem. Ten kvete
před ním. V nížinách už koncem května.
Užívejme si dlouhých dní. Teď svítá už kolem čtvrté
a tma je až před desátou. Se začátkem prázdnin se nám
dny opět začnou zkracovat. Léto bude spět k horku a
dny se budou zkracovat až do zimního slunovratu.
Článek napsala paní Ilona Ptáčková

PŘEDNÁŠKA NOVÝ ZÉLAND OD PANA
LUKÁŠE Z DĚDIC
Dnešní den nám začínal velice mile. Před začátkem
přednášky se nám v TyfloCentru sešlo 10 klientů. Mezi
nimi bylo i pár rodinných příslušníků, tak jsme měli
opravdu plno. Před desátou hodinou přišel náš
přednášející Lukáš. Je to můj dlouholetý kamarád,
spolužák a bývalý kolega, který si odjakživa říká Pan
Lukáš z Dědic.
Lukáš za námi přišel povídat o skoro ročním pobytu
na Novém Zélandě, a také nám něco málo o týdenním
výletu na Jamajce. Než začala přednáška, připravili
jsme Lukášovi kafíčko a něco málo na zub. Lukáš si
spustil prezentaci s fotkami přes projektor, aby mohl
promítat na zeď své příběhy z cest. Lukáš nejprve
vyprávěl, jakým způsobem se dostali s kamarádem na
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Nový Zéland, co vše si museli vyřídit, než vůbec mohli
na cestu vyrazit.
Po příletu na Zéland spali v hostelu a druhý den jeli
na burzu, kde koupili auto a předělali si ho na spaní pro
dva. První týden se potáceli po kempech, kde mohli spát
zdarma. Nejvíce je prý na Zélandu zaujala obloha, která
je úplně jiná než u nás. Není zde světelné znečištění.
Obloha se táhne do dálky a je vidět i mléčná dráha.
Místní obyvatelé, jsou Maoři, velice milý lidé, vysocí
a budící respekt. Maoři jsou na tom tak, že dostali
výsluhu X tisíc dolarů. Pijí pivo, jezdí na koloběžkách a
mají těžkou pohodu. Hlavně po prvním setkání ukazují
svůj národní tanec Haku, který budí respekt.
První cesta byla na Coromandel, který se nachází
na severovýchodě od Aucklandu. Má tropický ráz, je zde
hodně palem, vodopádů, rostou zde slavné zélandské
obří kapradiny, které dorůstají i tří čtyř metrů a je to
paráda, taková cesta do pravěku. Jsou tam úžasné
pláže, pískové, bílé a je zde soukromý.
Po příletu zde začínalo jaro. Lukáš s kamarádem si
začali hledat práci a cesta je zavedla do Opotiki, kde
největší atrakcí byl supermarket, kde na výloze byly
nalepené fotky zlodějů, kteří zde nejvíce kradli.
První Lukášova práce byla na kivi, v období květu.
Jsou to bobulky veliké přibližně centimetr. Lukáš
vyprávěl, že se chtěli předvést, tak makali. Jenže po
dvou hodinách byli vyčerpaní a ruce jim padaly dolu.
Přišel šéf, že jsou pomalý a musejí více máknout. Pak
zjistili, že je to pouhý psychický nátlak na nové
zaměstnance, tak už si z toho nic nedělali.
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Procestovali celý Zéland. Prvně byli na severním
ostrově, který projeli během Vánoc, když zrovna
nepracovali. Vánoce mimochodem oslavili na pláži. Na
severním ostrově jsou hlavně siřičité gejzíry, ale je tam
hrozný puch až na 20 kilometrů. Viděli horu Tongarito
(Hora osudu z Pána prstenů) a také Hobotín, což jsou
domečky pro Hobity.
Na jižním ostrově už byla zima. Když sem přijeli,
týden cestovali, který jim bohužel hodně propršel, tak
hledali práci. Na jižním ostrově je mnoho hor a
národních parků, proto se nakonec rozhodli, že budou
cestovat dál a pak se vrátí na severní ostrov na jablka,
což byla Lukáše druhá práce.
Cesta zpátky do Čech byla náročná, hlavně po té
svobodě bylo namáhavé přivyknout si na realitu. Lukáš
povídal, že se ani nechtěl s nikým vidět, a když se měl
sejít s kamarády po návratu, klepal se jako osika.
Lukáš nám během přednášky odpovídal na spoustu
otázek, a také řekl něco málo k Jamajce.
Dozvěděli jsme se, že Jamajka není úplně tak
pohodová země. Je hodně nebezpečná a vyjít ven i
během dne není moc dobrý nápad.
Během přednášky jsme se hodně zasmáli. Lukáš
vyprávěl velice záživně a opravdu nás pobavil. Moc mu
děkuji za celé TyfloCentrum a přeji mnoho dalších
krásných zážitků z nadcházejících cest, abychom opět
mohli zažít krásné cestování alespoň díky jeho
přednáškám.
Článek napsala Petra Kuncová
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PO OSLEPNUTÍ ZAČALA POMÁHAT DRUHÝM
Renata Rucká (62) tušila už před více než dvaceti lety,
že oslepne. „Teď vím, že i nevidomí mohou normálně
žít,“ říká. Vypořádat se se ztrátou zraku jí pomohla mj.
aktivní pomoc hendikepovaným, k níž ji přivedl druhý
manžel, speciální pedagog Pavel Wiener.
Lenka Hloušková

„Narodila jsem se s vadami sluchu a prorůstáním
pigmentu do sítnice. Ovšem diagnózu jsem se
dozvěděla až v šestnácti. Lékař mě tehdy zároveň
uklidnil, že budu vidět sice špatně, ale pořád stejně.
Jenže po čtyřicítce, v polovině 90. let, se mi zrak začal
výrazně horšit. Když mi řekli, že mi už nepomohou, lehla
jsem si do postele a přála si neprobudit se,“ líčí paní
Renata.
Přesto tvrdí, že v něčem měla i štěstí. Děti v tu dobu
již odrostly, s manželem si rozuměla, kolegové
v knihovně, kde pracovala, jí vyšli všemožně vstříc.
S touhle podporou se nepřízni osudu postavila. „Lhala
bych, kdybych tvrdila, že je snadné, když člověku mizí
a nakonec úplně zmizí svět před očima. Přichází stesk.
Chcete znovu vidět milované lidi, oblíbené obrazy,
červánky… Nejtěžší je to zpočátku, ale zasteskne se mi
občas i dnes,“ ohlíží se Renata Rucká.
Za další velkou přízeň osudu považuje i to, že po
ztrátě zraku měla možnost nastoupit brzy do programů,
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které ji připravily na nový život. „Podobná věc
postiženým je v Česku bohužel spíš otázkou štěstí než
propracovaného systému,“ shrnuje věcně.
Vzpomíná na Zdeňka Bajtla, jenž ji opět uvedl do
světa počítačů. S jeho pomocí se naučila ovládat
speciální počítač s hlasovým výstupem a braill-ským
řádkem. Znovu zvykat si musela na další, kdysi běžné
věci. Osahat si opět musela všechny domácí práce
včetně vaření. Nějaký čas trvalo, než našla odvahu
vyrazit do ulic. „Pohyb venku, s bílou holí, pro mě
představoval utrpení,“ přiznává.
Dodává, že za to, co dnes zvládá, vděčí především
setkání se speciálním pedagogem Pavlem Wienerem.
Od roku 2000 jí pomáhal s rehabilitací. „S hesly
,Neznám limity! Nesnáším slovo nejde‘ mě třeba naučil
opět se postarat o mou bezvadnou rodinu. Pod jeho
vedením jsem nastoupila také do nové práce v Institutu
rehabilitace zrakově postižených. Klientům jsem dobře
rozuměla, obavy ze ztráty zraku jsou hodně podobné.
Jenže do životního zklidnění přišla další hrůza, můj
milovaný manžel zemřel,“ posmutní.
Opět hledala cestu, jak jít v životě dál. „Hodně mi
pomáhaly děti a taky právě Pavel. Pár let nato se stal
mým druhým manželem,“ ohlíží se žena, jež přes zjevný
hendikep napsala dvě knihy a teď pomáhá svému muži
v projektu Přátelská místa.
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„Podívejte se, jak jsou ulice, úřady, dopravní
prostředky připravené na lidi se zdravotními potížemi.
Většinou žalostně,“ vstoupí do rozhovoru Pavel Wiener.
„Schody či obrubníky přitom vadí nejen vozíčkářům, ale
i rodičům s kočárky. Nějaký ten hendikep má u nás
kolem tří a půl miliónu lidí. Navíc každý jednou zestárne
a už nevyjde to, co kdysi,“ konstatuje.
V rámci speciálních programů, s nimiž manželé
jezdí po republice, ukazují formou hry zájemcům, jaké
potíže s sebou konkrétní postižení přináší. Aby se
například vcítili do nevidomých, dostávají na oči klapky,
do rukou bílé hole, a musí dojít na určené místo. „Zjistí,
že bez zraku nezvládnou ani známé trasy. Pavel je
natáčí, aby se pak mohli podívat, jak se se stresy
vyrovnali,“ vypráví paní Renata.
Kurzy ani sebehustší síť Přátelských míst potíže
českých hendikepovaných nevyřeší, v tom se manželé
shodují. Alespoň se základy, jak jim život ulehčit, by měl
podle nich znát každý.
Laikům se proto snaží v rámci svých aktivit mimo
jiné poodhalit dovednosti, jak složit a rozložit invalidní
vozík, případně jim poradit, jak nevidomému nechat
něco podepsat či jak mu správně dát do ruky peníze,
aby nespadly na zem.
Za jednu z nejdůležitějších věcí přitom oba považují
vnímání hendikepovaných jako rovnocenných partnerů.
„Nevidím, ale nejsem dítě. Vím, že mi chcete pomoci,
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ovšem nevyžádaná pohlazení v autobuse, zbrklé tahání
za ruku u přechodu pro chodce mě znejistí,“ popisuje
své nemilé zážitky paní Renata.
Nevidomí podle jejích slov pomoc sice často vítají a
potřebují, ovšem předcházet by jí měla otázka, zda o ni
stojí. Každý hendikepovaný se totiž s různými situacemi
vypořádává jinak. Většina z nich chce hlavně žít úplně
„normálně“.
Manželé Pavel a Renata nejsou výjimkou. Podobně
jako jejich vrstevníci chodí do hospody na pivo, vyrážejí
za kulturou, sledují filmy, jezdí na výlety a na dovolené
do ciziny. Rádi také fotí. „Popisuji, mluvím a Renča si
obrazy v hlavě hned poskládá. Kde to jde, si na věci
rovněž sáhne,“ líčí její muž.
„Někdy ji ale mohou zranit. Takhle jsme přišli na
Kanárských ostrovech na metodu brčkování. Renča si
tam chtěla ohmatat kaktusy. Napadlo mě, že by jí k tomu
mohla posloužit párátka, nakonec se jako štít proti trnům
osvědčila o něco delší brčka. Metodu jsme pak převezli
do Česka,“ dodává.
Posteskne si, že přijetí postižených v české
společnosti není stále ideální. Jeho žena s ním souhlasí.
„Co o nás říkají dětem ve školách? Nic. Přitom by
stačilo, aby si osvojily pár pravidel. Naučily se, jak projít
s nevidomým dveřmi, aniž by jeho nebo sebe zranily. Či
si věděly rady při komunikaci s nedoslýchavým. Nemá
cenu na ně řvát, stejně neslyší, navíc má většinou
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sluchadlo, které ten křik zesiluje až k bolesti. Lidé cítí
spíš rozpaky, když nás potkají. Nevědí si rady.“
Ptám se jí, kde ona v sobě našla kdysi po
vyslechnutí ortelu: oslepnete, sílu ještě myslet na druhé.
Odpoví bez váhání: „Měla jsem i štěstí, že jsem potkala
výborného pedagoga, tady Pavla. A ve výsledku záleží
jen na vaší vnitřní síle život nevzdat.“
Co jsou Přátelská místa
Projekt funguje od roku 2009 a usiluje o co největší
zpřístupnění institucí všem občanům bez ohledu na
jejich postižení. Dnes jich je v Česku skoro osmdesát
včetně pražské botanické zahrady, Muzea hl. m. Prahy,
Petřínské
rozhledny,
Magistrátu
města
Plzně
a Krajského úřadu Jihomoravského kraje nebo poboček
různých bank a knihoven. Lidé s různou formou
postižení si tam mohou bez stresu vyřídit, co potřebují.
Jejich seznam najdete na:
www.pratelskamista.cz
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O2 HOVOR PRO NESLYŠÍCÍ A NEVIDOMÉ
Společnost O2 provozuje bezplatnou telefonickou službu
pro sluchově postižené. Nově začali tuto službu využívat
také zákazníci nevidomí a s těžkým zrakovým
postižením. Zrakově postižení zákazníci mohou službu
kontaktovat na telefonní lince číslo 800 142 142, a to 24
hodin denně 7 dní v týdnu.
Operátoři linky pomáhají dohledat potřebné informace,
vyhledat dopravní spojení, čísla na úřady, případně
pomohou s telefonickou navigací z jednoho místa na
jiné. Navigace probíhá tak, že nevidomí sdělí operátorovi
místo, kde se nachází a cíl své cesty Operátor mu
následně pomůže najít nejschůdnější cestu. Využívaná
je také služby předávání zpráv jménem nevidomého
nebo těžce zrakově postiženého zákazníka, případně
pomoc s vypracováním životopisu nebo motivačního
dopisu. Jednou podmínkou bezplatného využívání
služby je registrace zasláním průkazu ZTP nebo
potvrzením od očního lékaře elektronicky na e-mail.
neslysici@o2.com nebo faxem na číslo 800 147 147.
Hovor pro nevidomé: 800 142 142
Voláte zdarma, Linka pracuje non-stop
Musíte se zaregistrovat – k tomu je nutné potvrzení
očního lékaře nebo kopie průkazu ZTP
V čem Vám pomohou – nalezení telefonního kontaktu,
popis výrobku, vyhledání spojení atd.
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ČERVNOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU JIHLAVA
2. 6. 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.
8. 6. 2017 – BESEDA S BÍLÝM KRUHEM BEZPEČÍ
NAVŠTÍVÍ NÁS PAN MGR. ANTONÍN KŘOUSTEK A
ZPROSTŘEDKUJE NÁM BESEDU S NÁZVEM: JAK
REAGOVAT NA AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ. BESEDA
BUDE PROBÍHAT V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S.
BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 6. 6. 2017.

12. 6. 2017 – BESEDA S PANÍ MGR. ŠEREDOVOU ZE
SOUKROMÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ
BESEDA OHLEDNĚ DÁVEK PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
PROBĚHNE
V
TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8, OD
10:00 HOD.

ZÁJEMCE PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 6. 2017.
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13. 6. 2017 – INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA STROJ ČASU
AKCE SE BUDE KONAT V MUZEU VYSOČINY
JIHLAVA, OD 13:00 HOD. PO SHARECLUBU. SRAZ V
TYFLOCENTRU JIHLAVA NA BRNĚNSKÉ 8 V 12:30
HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 6. 2017.

15. 6. 2017 – VÝLET DO NOVÉHO MĚSTA NA
MORAVĚ DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
SRAZ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ JIHLAVA
NEJPOZDĚJI V 8:00 HOD. AUTOBUS ODJÍŽDÍ V 8:10
HOD. DO ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU, ODTUD
POJEDEME VLAKEM. PLAVKY S SEBOU.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 6. 2017.

28. 6. 2017– TRÉNINK PAMĚTI
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.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 26. 6. 2017.

29. 6. 2017 – PĚŠÍ VÝLET DO LUK NAD JIHLAVOU
VYDEJTE SE SPOLEČNĚ S NÁMI NA PĚŠÍ VÝLET DO
KOLNIČKY DO LUK NAD JIHLAVOU. PRO TY KDO
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JSTE S NÁMI JEŠTĚ NEBYLI A NEVÍTE CO JE TO
KOLNIČKA, TAK KOLNIČKA JE RODINNÁ HOSPŮDKA
VYBUDOVANÁ DOSLOVA NA ZELENÉ ZAHRADĚ
UPROSTŘED
MĚSTYSE
LUKA.
SRAZ
V
TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S., BRNĚNSKÁ 8 V
9:30 HOD. ODJEZD Z MASARYKOVA NÁM. DOLNÍHO
LINKOU Č. 12 V 9:48 HOD., KTEROU SE PŘIBLÍŽÍME
K MALÉMU BERANOVU. POTÉ PŮJDEME PO
CYKLOSTEZCE PODÉL ŘEKY JIHLAVY AŽ DO LUK
NAD JIHLAVOU. CELKOVÁ DÉLKA PĚŠÍ TRASY JE 8
KM. NÁVRAT DO JIHLAVY AUTOBUSEM V 13:59
HOD.
ZA
NEPŘÍZNIVÉHO
POČASÍ
BUDE
PROCHÁZKA ODLOŽENA NA JINÝ TERMÍN.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 27. 6. 2017.

FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ

finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením
zodpovědně
13. 6. 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.
27. 6. 2017 – ShareClub
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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.
V měsíci 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: 20. – 22. 6. 2017
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci červnu
Eva Bohuslavová
Vladimír Bodiš
Jaroslava Dadučová
Jana Tučková
František Hynek
Hana Dvořáková
Kristýna Jelínková
Alena Stanická

K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
„Ale, ale, pane Voháňko, Vy pijete pivo v posteli?“ „Ale,
pane doktore, vždyť je to ležák.“

27

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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