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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

Pomalu končí léto, a my doufáme, že do poslední části 
roku vstoupíte rozzáření a odpočatí. Doufejme, že si 
ještě užijeme krásné babí léto, a nabídka našich aktivit 
Vám zpříjemní podzimní dny. Připravili jsme pro Vás 
celou řadu aktivit, mimo jiné Vás čeká v říjnu rekondiční 
pobyt, spousta zajímavých přednášek, výstav a výletů. 
Dovolte mi ještě malé ohlédnutí. V sobotu 19. srpna  
jsme se s TyfloCentrem zúčastnili akce Den pirátů, 
v areálu před rodinným parkem Robinson v Jihlavě. 
Prezentovali jsme zde naši organizaci a umožnili ukázku 
kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým 
postižením. Největší úspěch u návštěvníků měli tradičně 
vodící pejsci našich klientů a také zvuková střelba. 
Z prodeje pirátských čepic jsme získali výtěžek ve výši 4 
400,- Kč. Tímto moc děkujeme vedení Robinsona, paní 
ředitelce Vařejčkové a všem návštěvníkům, kteří nás 
podpořili! 

Dovolte mi též, abych poděkovala našim milým klientům, 
kteří nás na této akci podpořili svojí přítomností, a to 
Lence Šulerové s Arankou, a Robertu Kotrbovi s Benjim. 
Jsme velmi rádi, že si návštěvníci mohli povídat se 
zrakově postiženými lidmi a dozvědět se, jak žijí a jak jim 
vodící psi v životě pomáhají.  

Přejeme Vám všem krásné září, a už se na Vás moc 
těšíme na našich akcích! 

 

Vaše Iveta Bělovová 
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KNIHY DO UŠÍ 
 

Nadaný žák 

Žánr: horor 
Autor: Stephen King 
Interpret: Jaroslav Doleček 
Délka: 8 hodin 21 minut 
Kniha na CD zapůjčení v Krajské knihovně Jihlava 
Hluboká 
 

Nadaný žák - audiokniha obsahuje mrazivou povídku z 

pera mistra hororového žánru, Stephena Kinga. Čte 

Jaroslav Doleček. 

 

Todd Bowden zjistí, že v sousedství žije Kurt Dussander, 

který se skrývá pod cizím jménem. Chlapec zločince 

pozná a nabídne mu dohodu za mlčenlivost. Odměnou 

mu bude vyprávění o tom, co se opravdu dělo v 

koncentračních táborech za druhé světové války. 

Dohoda je uzavřena a chlapec tohoto muže začíná 

navštěvovat. Jeho vyprávění má však nedozírné 

následky. Informace ho nenechávají chladným a začínají 

ho měnit, takže další hrůzné činy na sebe 

dlouho nenechají čekat. 
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SALLY OPĚT NA CESTÁCH – TENTOKRÁT 
V BESKYDECH 

 

      Ta panička mi nedá pokoj. Ráda bych lítala po 

zahradě, oni si ale vymysleli zase nějaký daleký výlet. 

Soudím tak z toho, že mi paniček nasadil kšíry a panička 

táhne do auta kufr a hromadu dalších tašek. Mám tam i 

batůžek s dobrůtkami. Vyrážíme brzy. Moc jsem se 

nevyspala, stejně budu ale dávat pozor, kam jedeme. 

Tuto cestu trochu znám. Už mě tudy vezli. Uvidíme, jak 

dlouho se pojede. Nejdřív máme čůrací pauzu v lese 

někde u Boskovic, říkala panička a frčíme stále dál na 

Moravu. Lehám si, protože mě přece jen zmáhá únava. 

Další zastávka je na benzínce. Páníčci  si dali zmrzlinu a 

mně nalili vodu. Fuj, je teplá a vůbec... Nebyl by kousek 

sušeného masa? Tak, a jsme tady. Panička zaplatila 

ubytování a já se už moc těším, až ho vyzkouším. Ale 

ouha. Zase se někam jede. ...Po zaplacení ubytování 

jsme jeli vyzvednout kamarádku Renatu s přítelem a 

vodícím psem Dinem. Když jsme se usadili všichni 

v autě, zjistili jsme, že asi nenastartuje. Baterka mlela 

z posledního a my to netušili. Tedy trochu ano, ale 

nečekali jsme, že to vezme hopem, do křemíkového 

nebe. Tedy, čekala nás všechny cesta přes celý Rožnov 

pod Radhoštěm, jen jsme šli každý trochu jiným 

směrem. Můj přítel Pavel sháněl baterku nebo opravnu – 

v sobotu v poledne nadlidský to úkol – my jsme se vydali 

k hotelu Relax, který byl kousek on hotelu Eroplán, kde 

jsme bydleli my.  
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      Ta panička si snad dělá srandu, ne? Páníčka nechá 

kdesi vzadu a mě táhne v tom vedru kamsi pryč. Ani 

nevím, kam jdeme. Je tady Dino, tak aspoň nějaké 

pozitivum. Na druhou stranu: Sežere mi dobrůtky 

a granule. Známe ho. Fuj, takové vedro a my jsme pořád 

na cestě. Tak, už vím, kde bude Dino bydlet, s námi tedy 

ne. Aspoň, že tak. Tady je to moc nóbl. Ani do 

restaurace nesmím. Panička je nervózní. Má problém, 

protože pořád něco sleduje a Dinova panička telefonuje. 

Nejhorší je, že se cpou a mně nic nedají. Zase jen vodu. 

Fakt je, že jsem měla maso ráno. Po chvilce mi Dino 

vypil všechnu vodu a jde se pryč. Je to tak. Po obědě 

jsme vyrazili před hotel Relax, kde jsme se domlouvali, 

co dál. Dva psi, jeden člověk na hlídání, my dvě jsme za 

půl hodiny měli být v pivních lázních, kam pes nesmí ani 

jeden a můj přítel na cestách, necestách. Vše se vyřešilo 

v hodině dvanácté, jako vždy. Nakonec jsme si všichni 

užili a ten den si domluvili, že druhý den, v neděli 

zajdeme do skanzenu. Sem pes smí za pouhou dvacku 

a my jsme to měli grátis. Začalo to slibně, jde se ven, ale 

nelíbí se mi, že je kolem tolik lidí. Taky je dost teplo. 

Dino jde taky, tak bude sranda. Sranda moc nebyla. Lidí 

bylo opravdu hodně, protože v Rožnovském skanzenu 

byl den kovářů a bylo možné si vyzkoušet i jiná řemesla. 

Já jsem si vyzkoušela, jak se dělají díry pro příčky 

žebříku, Pavel vrtal dřevěné vodovodní potrubí. Bylo 

možno si vyzkoušet, i jiné věci, na jiné jsme jen koukali 

a poslouchali. Psi museli celou dobu pokojně jít na 

vodítku a poslouchat. Vydrželi to celých pět hodin 
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a potom ještě do města. Tam už toho měli asi dost. Když 

jsme obědvali, tak padli za vlast. Ani jim nevadilo, že 

jíme. Borůvkové knedlíky je nelákaly. Za to, v pivovarské 

restauraci to vonělo a lákalo to. Ještě, že Dinova  

panička měla dobrůtky a my jsme taky nedošli zkrátka. 

Dino odjel, páníček koupil novou baterku a my jsme se 

jeli vykoupat na Horní Bečvu. To vám byla paráda. 

Konečně bez vodítka a mohla jsem blbnout. Jen to 

plavání mi dělalo problémy. Přece jen, když dostanu na 

pevnou zem, je to lepší. Nosila jsem šišky a plavala jsem 

a tohle pokračovalo i u bungalovu. Tam jsem zlobila 

s balonkem. Byla to paráda. Konečně mi někdo házel 

a měl na mě čas. Druhý den ráno mě ale tahali z postele 

strašně brzy. No, chápete to? Prý mají dovolenou, ale 

vstávají v pět ráno. To prostě nepochopíte... Jeli jsme 

tím směrem, co je to príma koupání, ale vprostřed cesty 

jsme zabočili vlevo a dali se vzhůru do kopců. Dorazili 

jsme na parkoviště k Pustevnám a dál se šlo po svých. 

A bez vodítka. Super. To se vylítám. Ráno, jako 

malované. Prý asi tak půl sedmé a nikde ani živáčka. 

Cesta se vinula po hřebeni Radhoště a páníčci 

obdivovali výhledy. Dorazili jsme k soše Radegasta. 

Pavel prohlásil, že je to malé pivo, že si myslel, že je 

větší. Ale, když mě panička postavila na sokl, aby nás 

vyfotil, tak se mi točila i hlava. (Radegast měří něco přes 

3 metry.) Zpívali ptáci, sem, tam se mihl zajíc a foukalo. 

Jinak to bylo super, protože jsem běhala kolem cesty 

a ani mi nepřišlo, že mám v nohách čtyři kilometry. 

V osm ráno jsme dosáhli vrcholu, na němž stojí kostelík 
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sv. Cyrila a Metoděje. Zase focení a několik telefonátů, 

aby se páníčci pochlubili, že jsou 1120 metrů vysoko. 

Cesta zpět už byla rychlejší. Už jsme se tak nekochali 

a taky začali chodit turisti a dokonce i auta. Chápete to? 

Ty tady nemají co dělat. Snad jen to auto s uhlím, co jelo 

do hotelu na samý vrchol Radhoště. Na Pustevnách už 

bylo plno lidí a my jsme byli rádi, že už máme výšlap za 

sebou a pojedeme se zase vykoupat. Po koupeli 

a krátkém odpočinku se páníčci vydali na oběd. Měli 

uzené koleno. A mě už to štvalo. Oni se cpou a já mám 

jen granule a konzervy. Škoda, že to Dino nesežral. 

Třeba by mi koupili něco lepšího. Paničce se mě zželelo 

a dala mi ochutnat to dobré masíčko. Řeknu vám, 

nachozená jsem byla až, až. Ještě, že se ve středu už 

jelo domů. Jinak nevím, nevím. Navštívili jsme ještě 

příbuzné a viděla jsem i kamaráda Sama ve Vracově. 

Měli tam takové sucho, že když jsme běhali po zahradě, 

prášilo se za námi, jako za autem. Dnes jsem už 

odpočatá, těším se, co panička zase vymyslí, protože 

prý zase Dino přijede. Je to sice velký pes, ale mám 

kamaráda. To je hlavní. Taky se těším na vaše vodící 

kamarády z Jihlavy. Prý se taky něco chystá. :-D 

      

      Článek napsala paní Ilona Ptáčková 
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KVÍZ 
A konečně kvíz pro pány! Velký fotbalový kvíz. 

 
1. Která pohárová soutěž je historicky nejstarší? 
a) Liga mistrů  
b) FA Cup 
c) Španělský královský pohár 
 
2. Jaká je standardní šířka pokutového území? 
a) 30 m 
b) 40 m 
c) 50 m 
 
3. Kdo se stal vítězem MS 1970 v Mexiku? 
a) Itálie 
b) Argentina 
c) Brazílie 
 
4. V roce 2000 poprvé vyhrál Pohár UEFA turecký celek. 
Který? 
a) Besiktas Istanbul 
b) Galatasaray Istanbul 
c) Fenergahce 
 
5. Která důležitá událost fotbalové historie se stala 21. 
května 1904? 
a) Poprvé v historii se představil brazilský tým v utkání 
na evropském kontinentu 
b) Byla založena Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) 
c) Ve Vídni se narodil legendární útočník Josef Bican 
 
6. Který francouzský brankář se po ukončení kariéry 
vrhnul na dráhu automobilového závodníka? 
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a) Fabien Barthez 
b) Bernard Lama 
c) Steve Mandanda 
 
7. Který klub vyhrál třikrát v řadě Premier League mezi 
lety 2006 a 2009? 
a) Chelsea Londýn 
b) Manchester United 
c) Arsenal Londýn 
 
8. Který klub po Spartě je druhým nejúspěšnějším 
v počtu získaných titulů mistra v historii české a 
československé nejvyšší soutěži? 
 
a) Slavia Praha 
b) Dukla Praha 
c) Baník Ostrava 
 
9. Co nepatří do volných kopů? 
 
a) pokutový kop 
b) přímý kop 
c) nepřímý kop 
 
 

Vaše odpovědi nám můžete elektronicky zasílat do 
konce měsíce září na emailovou adresu 

laznickova@tyflocentrumjihlava.cz  Ze správných 
odpovědí bude poté vylosován výherce.  
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HOSPODÁŘSKÝ DVŮR BOHUSLAVICE 
 

Na konci srpna jsme se vydali na doporučení pana 

Přemysla s klienty do Hospodářského dvora 

v Bohuslavicích, kde chovají spoustu našich 

hospodářských zvířat, ale i cizokrajných. Sešli jsme se 

v hojném počtu a dokonce s námi cestovali dva vodící 

pejsci. Cesta do Bohuslavic byla náročná v tom, že jsme 

jeli docela dlouho a navíc jsme museli přestupovat. 

Když jsme dorazili do Bohuslavic, přivítala nás na 

statku paní, jež měla na starosti prohlídky. Předala nás 

mladíkovi, který nás provázel celým statkem.  

Nejprve jsme šli k oslíkům a lamám. Měli krásné 

nové kóje s menšími výběhy. Oslíci byli velice přítulní a 

hluční. Jedna oslice jménem Sněhurka se klientům líbila 

nejvíce, jelikož byla celá bílá a měla blankytně modré 

oči. Naproti oslíkům měli také ustájené poníky, které si 

klienti také rádi pohladili. 

Následovala prohlídka slepic, hus, a další drůbeže. 

Pak jsme se zastavili u krávy Maliny a dvou nádherných 

koňů arabského původu. Poslední zastávka byla ve 

stájích a také jsme zkoukli vepříky pašíky. 

Po krásné prohlídce statku jsme šli na oběd v místní 

restauraci, kde většina zvířátek, které jsme viděli také 

končí.  Když jsme se naobědvali a zaplatili, čekala nás 

ještě menší prohlídka pěstitelkou pálenicí kombinovanou 

s ovocným lihovarem. Po prohlídce si mohli klienti 
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zakoupit na památku v obchůdku menší pozornost, jako 

třeba jahodovici, medovici či památeční půllitr s logem 

dvora či ručně malovaný porcelán. Toho například 

využila paní Bohuslavová, které přeci nemůže doma 

Bohuslavický půllitr chybět. 

Myslím, že výlet do Bohuslavic se vydařil a opravdu 

se našim klientům líbil. Děkujeme panu majiteli za 

možnost sdílet toto nadšení ke zvířatům. 

Článek napsala slečna Kuncová 

 
KOLO, KOLO TANDEMOVÉ 

 

 Mít tandemové kolo v TyfloCentru Jihlava byl 

dlouholetý sen všech pracovníků.  Ještě, než jsme 

uskutečnili naši první akci: Jízda na tandemovém kole, 

která vznikla na popud pana Zmeškala a pana Limla, 

mysleli jsme si, že o tandemové kolo nebude vůbec 

zájem. Tajně jsme snili o cyklistickém zápalu našich 

klientů. Naše přání se nám vyplnilo a akce se zúčastnilo 

hned  13 klientů. Tato akce k našemu úžasu vzbudila 

velký ohlas a zájem o cyklistiku. Po první zkušební jízdě 

bylo jasné, že tohle si musíme pořídit.  Neváhali jsme 

a hned jsme začali pátrat po možnostech získání 

tandemového kola, jehož pořízení není zrovna 

nejlevnější.  
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Nyní je to již rok od samotné akce a nám od 21. 8. 2017 

stojí v TyfloCentru modré tandemové kolo.  

 

Projekt pořízení  dvojkola pro TyfloCentrum Jihlava jsme 

realizovali za pomoci Nadačního fondu Českého 

rozhlasu ze sbírky Světluška, kterému tímto děkujeme.  

První startovací jízda a zajetí nového kola se bude konat 

dne 11. 9. 2017. Více info v plánu akcí. 

Věříme, že se nám s vaší pomocí podaří najet spousty 

kilometrů. 

  

Foto: Slečna Kuncová s kolegou panem Jakubíkem před 

TyfloCentrem Jihlava, o.p.s. s tandemovým kolem. 
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LINKA „B“ V NOVÉM 
 

Během několika dnů začnou v krajském městě práce na 
zasíťování trolejovým vedením ulice Vrchlického. 
V současné době bylo ukončeno výběrové řízení. 
Podle informací Města provede práce zhotovitelská firma 
za 16 milionů korun. Celkem 85 % z této částky by měla 
pokrýt evropská dotace. 
„Práce budou zahájené během září. K jejich dokončení 
by mělo dojít do konce listopadu, protože od prosince 
dojde ke změně v trolejbusových linkách,“ informoval 
náměstek jihlavského primátora Vratislav Výborný 
(ČSSD). 
Ředitel Dopravního podniku Josef Vilím JL upřesnil, že 
výstavba bude zahájena 1. září. 
Ulici Vrchlického s Dolinou bude od prosince nově 
spojovat linka „B“. V rámci prací vznikne ve Starých 
Horách pod železničním přejezdem otočka, kde bude 
mít linka „B“ konečnou. 
Na novém úseku trasy bude linka „B“ obsluhovat tři nové 
obousměrné zastávky. Jednu u Domu zdraví, druhou 
u marketu Uni hobby a třetí v ulici Zimní. 
Od 1. prosince má také zaniknout okružní linka „BI“. 
Nahradí ji linka „D“. Ta bude spojovat hlavní nádraží s 
Domem zdraví. Jezdit bude po stejné trase, jako nyní BI. 
U Domu zdraví se tato linka bude otáčet a vracet se ve 
směru na hlavní nádraží. V následujících letech chce 
jihlavský dopravní podnik zakoupit nové trolejbusy 
a autobusy.    
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„Chceme koupit devět nových trolejbusů a devět 
autobusů na stlačený CNG plyn,“ vyjádřil se již dříve 
náměstek ředitele dopravního podniku Jaroslav Šetek. 
S nákupem autobusů pak dopravní podnik počítá 
v letech 2018 až 2019. Nové trolejbusy by mohly začít 
jezdit po jihlavských ulicích někdy v letech 2020 až 
2022. Od pátku 1. září navíc končí letní jízdní řád 
trolejbusových a autobusových linek v Jihlavě. Platit opět 
začnou standardní jízdní řády. 
 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy na 12 200 Kč 

Vláda schválila návrh předložený ministryní práce 

Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2018 zvýší 

minimální měsíční mzda ze současných 11 000 korun na 

12 200 korun a minimální hodinová mzda z 66 Kč na 

73,20 korun. Vláda tak pokračuje v realizaci záměru 

deklarovaného v Programovém prohlášení postupně 

zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 

40 % průměrné mzdy.  

 

„Rozhodnutí vlády navýšit o 1.200 korun velmi vítám. 

Mluvíme o částce, kterou lidé dostanou za plný úvazek, 

za 8 hodin práce denně. Pracovat se musí 

vyplatit,“ uvedla ministryně Michaela Marksová. 

Konkrétně dochází s účinností od 1. ledna 2018 
k navýšení sazby minimální mzdy při stanovené týdenní 
pracovní době 40 hodin na 12 200 korun měsíčně ze 
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současných 11 000 korun měsíčně. V návaznosti na to 
se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 
zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány 
v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve 
veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou 
diferencovány podle složitosti, odpovědnosti 
a namáhavosti vykonávané práce. 

Minimální mzda se naposledy zvýšila s účinností od 1. 
ledna letošního roku. Nezvyšování minimální mzdy 
v letech 2007 až 2012, i když zejména v prvních letech 
tohoto období bylo vzhledem k ekonomickému vývoji 
akceptovatelné, přispělo k tomu, že byly velmi výrazně 
oslabeny základní funkce minimální mzdy a významně 
poklesla kupní síla zaměstnanců pracujících za 
minimální mzdu; v posledních letech proto současná 
vláda tento deficit napravuje. V současnosti má nižší 
minimální mzdu ze států Evropské unie pouze Litva, 
Lotyšsko, Rumunsko a Bulharsko. 

Zdroj: mpsv 

 
PRÁZDNINOVÉ KOUPÁNÍ S TYFLOCENTREM 

V NOVÉM MĚSTĚ 
 

      Je pravda, že tohoto podniku jsme se zúčastnili jen 

dva klienti. Někteří byli na Třech Studních na rekondici 

a jiní zase jinde na dovolené a jiných toulkách 

prázdninami. Přes to všechno si myslím, že neuškodí 

o této akci napsat pár řádek.  

     Někteří z vás už Novoměstské lázně možná znají. 

Těm jiným je určitě vřele doporučím. Navíc, teď se bude 
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na nedalekých Třech Studních v penzionu Sykovec 

konat rekondice TyfloCentra Jihlava, tak je možné, že 

sem také zavítáme.  

      Tyto lázně jsou teprve dva roky otevřené, jejich 

obliba je však veliká. V průměru navštíví toto zařízení 

denně přes tři stovky lidí. V den, kdy jsme tady byli my, 

tady bylo 50 milovníků vodních hrátek. Jsou prázdniny 

a okolní rybníky už většinou okupují sinice. Proto většina 

zdejších a turistů volí raději toto zařízení. My jsme zvolili 

také bazénovou část. Ta se skládá ze dvou bazénů, 

vířivky a brouzdaliště. V plaveckém bazénu byla voda 

o teplotě 27,5 °C. Pro plavce sice dost, jiným to určitě 

ale vyhovovalo. Přes to všechno jsme měli bazén spíš 

pro sebe. Dalo se dobře plavat, protože tady bylo 

minimum návštěvníků. Bazén se pozvolna svažuje od 

jednoho metru do jednoho metru a sedmdesáti 

centimetrů. Pro nás brodivé je u kraje schůdek v původní 

výšce. Pro ty „koukavé“ je hloubka nad metr a půl 

označená čárou na dně bazénu. Je také možné, že část 

bazénu je oddělena bójemi, což pomáhá v orientaci dál 

od kraje.  

      Rekreační bazén má kromě slané vody a hloubky 

jednoho metru, také pár atrakcí. Třeba masážní lavici, 

proudy vody tryskající z vrchu a z hloubky, divokou řeku. 

Tady bylo hodně lidí a hlavně dětí. Kolem poledne však 

dost plavců odešlo domů, tak i tady jsme se  vyřádili. 

Bazén sice není veliký, na vydovádění ale stačí. Navíc, 
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slaná voda dělá dobře celému tělu. Teplota vody je do 

31 °C.  

      Velice oblíbeným prvkem v každé roční době 

a každém počasí je vířivka. Tento bazének pojme cca 10 

lidí. Někdy i víc. Teplota vody je 35 až 37 °C a slaná 

voda. Je velice příjemné tady trávit závěrečnou část 

pobytu v lázních. Po pobytu ve vířivce jsme dokonale 

prohřátí a uvolnění.  

     O brouzdališti nebudu psát. To je pro ty nejmenší. Je 

tady skluzavka a teplota je cca 31°C. Plavčíci hlídají, aby 

malé dědi nebyly ohrožovány těmi většími.  

     To ale není všechno. V prvním patře lázní se nachází 

mokrý bar, kde se může člověk občerstvit. Dále je tady 

fitko, které hodlám navštěvovat pravidelně a taky 

saunový svět. Tam mám trošku obavu  chodit, protože 

nevím, jestli můj zdravotní stav odpovídá daným 

podmínkám. Poslední věcí je zážitková koupel. Je 

možno absolvovat několik druhů koupelí. Já jsem 

s přítelem vyzkoušela čokoládovou. Bylo to úžasné. 

Cena pro dva je sice 750 korun, ale stojí to opravdu za 

to. v lázni je intimní prostředí se svíčkami, ve vaně teplá 

voda cca 38 °C a k občerstvení jsme měli čokoládu. 

K pivní koupeli je samozřejmě pivo. :-) Pobyt je dlouhý 

90 minut.  

      My jsme zatím byli jen v bazénové části. Za hodinu 

a půl se ale nedá víc stihnout. Po pobytu v našich 

lázních jsme si dali v K Clubu obídek a ve dvě hodiny 
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jsme se vydali směrem k domovu. Já jsem odjížděla 

k příteli. Zbytek prázdnin si užívám na zahrádce, 

návštěva Novoměstských lázní však bude také součástí 

posledních srpnových dní.  

     Tak, do těch sychravých dní hodně pohody a i v září 

ještě bývá pěkně, tak si užívejme sluníčka...  

Článek napsala paní Ptáčková 

 
 

ZAJÍMAVOST 
 

Co jste nevěděli o pepři 

V každé kuchyni, na každém jídelním stole. Pepř je 

prostě všude a neobejdeme se bez něj v kuchyni 

ani při stolování, ale co o něm ve skutečnosti víme? 

Odhalte s námi tajemství pepře. 

V minulosti celý západní svět po pepři velmi prahl a byl 

tak vnímán jako vzácná surovina, a to až do chvíle, než 

Vasco de Gama objevil v roce 1498 Indii a otevřel tak po 

moři přímou cestu k tomuto zdroji. 

Pepř je tropickou rostlinou pocházející z jižní Indie. 

Zralost těchto zrnek během sklizně ovlivňuje barvy a 

chuti pepře. Čtyři barvy pepře tedy zelená, černá, bílá a 

červená pochází ze stejné rostliny, jen se liší již 

zmiňovanou dobou sklizně. 
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Zelený pepř pochází z pepřových zrnek, která jsou 

sesbíraná předtím, než dozrají. Zelený pepř lze 

konzumovat čerstvý, nakládaný, sušený nebo 

sublimačně sušený. 

U černého pepře se sesbírají pepřová zrnka, když se 

jejich barva změní na oranžově žlutou a suší se 

výhradně na slunci. Slunce zrnka vysuší, jejich barva se 

změní na černou a tím vznikne “černý pepř”. 

V případě bílého pepře se pepřová zrnka sbírají, když 

mají třešňově červenou barvu a jsou zcela zralá. Pak se 

na několik hodin ponoří do vody, aby bylo možné 

sloupnout dužinu a nechat jen zrnko, které se pak suší, 

dokud nedosáhne krémově bílé barvy. 

Červený pepř jsou zcela zralá pepřová zrnka, která mají 

jasně červenou barvu. Posbírají se a sušením na slunci 

vzniká červený pepř. 

Pokud chcete správně využít pepř v kuchyni, 

nezapomeňte si pořídit kvalitní mlýnek na pepř. 
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ANKETA OHLEDNĚ ZÁJMU 
O DOBROVOLNICKOU SLUŽBU 

 

V měsíci srpnu jsme Vám všem rozesílali na Vaše e-

mailové adresy anketu, které měla za cíl zjistit poptávku 

ohledně dobrovolníků. Celkem jsme získali 20 zpětných 

vazeb z 98 rozeslaných. Proto Vás tímto žádáme o Vaši 

zpětnou vazbu. Stačí zodpovědět 4 anketní otázky 

a nebo jen odepsat: „Nemám zájem.“ A odeslat na e-

mailovou adresu cabajova@tyflocentrumjihlava.cz  

Chceme zjistit, zda Vám některá služba nechybí.  

V tuto chvíli se dobrovolníci mohou jako doprovod 

účastnit různých volnočasových, kulturních, sportovních 

a dalších aktivit. Mohou pomoci při drobných domácích 

pracích nebo asistovat při venčení vodících psů. 

Využití dobrovolnické služby je zdarma. 

Anketní otázky: 

1) Víte, že TyfloCentrum nabízí dobrovolnickou 

službu? 

2) Máte zájem o přidělení dobrovolníka? 

3) Pokud ano, při jakých činnostech by Vám měl být 

dobrovolník nápomocen?  

4) Jak často by k Vám měl dobrovolník docházet? 

 

Předem Vám všem děkujeme za Vaše zpětné vazby. 

mailto:cabajova@tyflocentrumjihlava.cz
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 
Pístovská pouť 

2. září 2017 od 14 hodin v Pístově 

Jihlavský půlmaraton 2017 

8. září a 10. září 2017 

Masarykovo náměstí Jihlava 

Jarmark – Den zemědělců a potravinářů – Dožínky 

9. září 2017 od 10 do 17 hodin 

Masarykovo náměstí v Jihlavě 

Den otevřených hangárů 

9. září 2017od 9 do 17 hodin 

Prohlídka hangárů a letadel s popisy a zábava pro děti 

Evropský týden mobility 

16. září – 22. září 2017 

S doprovodným programem 

RUMOVÁ OCHUTNÁVKA aneb co nám EU dala, je 

dobrý rum  

14. září 2017 od 17 – 20 hodin 

Ochutnávka pravých rumů za doprovodu živé hudby 
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Masarykovo náměstí 

Ukrajinský večer 

15. září 2017 od 16:00 - 21:00 

Venkovní prostory U Jakuba, Hluboká 7 

Zažít Jihlavu jinak 2017 

16. září 2017 od 10:00 - 22:00 

Druhý ročník sousedské slavnosti, který opět přetvoří 

jihlavskou ulici Komenského v místo setkávání. Po celý 

den bude možné si na ulici zakoupit jídlo a pití, nebo si 

přinést vlastní (a sdílet s ostatními). Opět se chystá řada 

pouličních aktivit, ke kterým můžete přispět i Vy! 

Vinná ochutnávka nové sezóny 

19. září 2017 od 18:00 

Vinárna Vinové, Bezručova, Jihlava 

Veganské hody 

22. září 2017 od 15:00 - 18:00 

Park Gustava Mahlera 
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INZERCE 
 
 Přinášíme Vám novou rubriku INZERCE, 
prostřednictvím které bychom Vám chtěli nabídnout 
možnost inzerce  kompenzačních pomůcek, které již 
nevyužijete, ale mohly by posloužit dál někomu jinému. 
Naopak v rámci inzerce můžete zase využít nabídku 
někoho jiného a sehnat tak například kompenzační 
pomůcku, na kterou nemáte dostatek finančních 
prostředků.   
   
 Pokud máte doma kompenzační pomůcku, kterou 
nevyužijete a rádi byste ji nabídli někomu potřebnějšímu, 
stačí napsat e-mail s nabídkou či poptávkou sl. Bc. 
Lázničkové  laznickova@tyflocentrumjihlava.cz Slečna 
Bc. Lázničková poté Vaši nabídku či poptávku vloží do 
časopisu INZERCE. Inzerce je zdarma. 
 
Nedávno se na nás náhodně obrátil pan Březina ze 
Žďáru nad Sázavou, který má doma po svém otci šachy 
pro nevidomé a rád by je daroval k dalšímu využití. 
V případě Vašeho zájmu se prosím ozvěte přímo panu 
Březinovi na e-mail jan.brezina1@centrum.cz. 
 

mailto:laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
mailto:jan.brezina1@centrum.cz
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JAK PROBÍHÁ PROJEKT FINANČNÍ 
SVOBODA? 

Náš projekt Finanční svoboda pro osoby  se 

zrakovým postižením zodpovědně měl pro klienty 

TyfloCentra připravené srpnové semináře nejen s paní 

psycholožkou PhDr. Danou Markovou, ale také s paní 

právničkou Mgr. Lenkou Charvátovou.  

Když se ohlídneme za seminářem s paní 

psycholožkou z prvního srpnového týdne, připomeneme 

si téma šikany a domácího násilí. Klienti se také 

zrelaxovali a hovořili o svých pocitech z tohoto výkladu. 

Ve třetím srpnovém týdnu probíhal seminář s paní 

právničkou. Zde se klienti dozvídali novinky z oblasti 

státní sociální podpory, hmotné nouze a také novinky 

o existenčním a životním minimu. 

Ve čtvrtém týdnu jsme měli s klienty posezení 

ohledně následujícího nového programu, který se 

rozjede od měsíce září. Je to virtuální program. 

Následuje také stálý podpůrný program a nové 

jednodenní kurzy, dílničky a říjnová rekondice. 

Článek napsala slečna Kuncová 
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AKCE V ZÁŘÍ 

 
1. 9. 2017 – PROMÍTÁNÍ FILMU SLEPÝ GULIVER    

V TYFLOCENTRU JIHLAVA 

Od 20:30 hod. probíhá v TyfloCentru Jihlava, Brněnská 
8, promítání filmu Slepý Guliver, v rámci 21. 
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. 
Všechny srdečně zveme. Vstup zdarma!  
 

4. 9. 2017 – PLAVÁNÍ VE VODNÍM RÁJI 

Od 10:00 hod. ve Vodním ráji v Jihlavě. Sraz v 9:30 hod. 
v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI  

 

11. 9. 2017 – PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE 

Akce se bude konat v Jihlavě od 10:00 hod. na 
cyklostezce za Kauflandem. Sraz v 9:30 hod. v 
TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8. S sebou dobrou 
náladu a sportovního ducha. Prosíme ty z Vás, co mají 
cyklistickou přilbu, aby si ji vzali s sebou. 

 

ZÁJEMCE PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 9. 
2017. 

14. 9. 2017 – PROHLÍDKY PRO NEVIDOMÉ – PŘÍBĚH 
ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA „NA DOSAH“ 

Pod názvem Příběh žďárského kláštera „na dosah“ se 
ukrývá nový typ prohlídek s průvodcem určený pro 
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nevidomé návštěvníky zámku ve Žďáře nad Sázavou. 
Nabízejí jedinečnou možnost nevidomým zjistit, jak 
vlastně vypadá Poutní kostel na Zelené hoře nebo 
chórové lavice. Vodící psi jsou vítáni.  

Odjezd z autobusového nádraží v 8:10 hod. Z nástupiště 
č. 21. Příjezd do Jihlavy v 15:36 hod.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 12. 9. 
2017. 

 

21. 9. 2017 – PŘEDNÁŠKA O ISLANDU 

Tentokrát nám přednášku připraví naše kolegyně 
Andrejka Lázničková, která se o své zasloužené 
dovolené podívala do vytouženého Islandu. Poutavě 
nám popíše své zážitky z cest a nebudou chybět ani 
krásné fotografie. Přednáška se bude konat od 10:00 
hod. V TyfloCentru Jihlava, Brněnská 8.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 19. 9. 
2017. 

 

26. 9. 2017 – KARTOFFELMARKT 

Pojďte se s námi vypravit na menší výlet do historie a 
trochu jiný pohled na současné městské trhy.  

Akce se bude konat v Radniční restauraci a pivovaru 
Jihlava, na Masarykově náměstí, od 10:00 hod. 
Můžete se těšit na spoustu bramborových specialit, dílny 
pro děti, domácí tvorbu zlatých českých ručiček a 
doprovodný kulturní program.  

Sraz v TyfloCentru Brněnská 8, v 9:30 hod.  
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 24. 9. 
2017. 

 

29. 9. 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 

http://www.tyflocentrumjihlava.cz/
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AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU: 
FINANČNÍ SVOBODA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM 

POSTIŽENÍM ZODPOVĚDNĚ 

 

 

5. 9. 2017 – ShareClub  

V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se 
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční 
ShareClub od 10:00 hod. Na adrese Chlumova 1A. 
Seminář s odborníkem panem Ing. Zámečníkem. 

 

19. 9. 2017 – ShareClub  

V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se 
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční  
ShareClub s paní právničkou Mgr. Charvátovou Od 9:30 
hod. Na adrese Chlumova 1A. 
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Jak se žije nevidomým a zrakově 

postiženým lidem? 

 

Vážení rodiče a děti, dovolujeme si Vás pozvat na osvětovou 

besedu ohledně problematiky osob se zrakovým postižením  

 

KDY: 14. 9. 2017 od 10:30 hod. do 13:00 hod. 

 

KDE: Rodinný park Robinson, Pod Jánským 

kopečkem 5712/38, 586 01 Jihlava 

 

Program: 

 Představíme Vám naši organizaci TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

 Dozvíte se něco o zrakovém postižení, jak poznáte zrakově 

postiženého člověka a jak mu můžete pomoci  

 Ukážeme Vám zajímavé kompenzační pomůcky, které tito lidé 

používají ve svém každodenním životě  

 Nevidomá paní Petra Vám popovídá o svém životě se zrakovým 

handicapem 

 Seznámíte se se dvěma vodícími pejsky Ruby a Roxy, a dozvíte 

se, jak svým lidským kamarádům pomáhají, a co všechno umí 

 

 

Srdečně Vás zveme! 
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BLAHOPŘÁNÍ 
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci září 
 

Libuše Bušová 

Dominik Vanko 

Lenka Bohatá 

Olga Parkosová 

 
 

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

 

Šlapou dva blázni na dvoukole do kopce. Vyšlapou 

kopec a ten první říká: "Uf, to jsem se teda našlapal!" 

Ten druhý odpoví: "Uf, to jsem se teda nabrzdil!". 
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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 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
http://www.tyflocentrumjihlava.cz/

