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STŘÍPKY Z JIHLAVY
Časopis pro slabozraké a nevidomé

Akce jízda na tandemovém kole – kolega pan Jakubík a za
ním uživatel pan Zdeněk Šopa
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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Uplynulý měsíc září se nesl od samého počátku
v duchu sychravého podzimního počasí, ač astrologický
podzim začal až 22. září. Nevyhnuly se nám četné
dešťové přeháňky, nízké teploty, zatažená obloha, vítr či
ranní mlhy. Budeme doufat, že se ještě objeví nějaké to
„Babí léto“ a trošku se ohřejeme.
V září jsme pro Vás zorganizovali akce jako
například Promítání filmu Slepý Guliver, v rámci 21.
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava,
projížďku na tandemovém kole, prohlídku na zámku ve
Žďáru nad Sázavou, přednášku o Islandu nebo
Kartoffelmarkt.
V měsíci říjnu se můžete těšit na akce, které se
ponesou ve sportovním duchu – bazén, projížďka na
tandemovém kole nebo bowling ve Žďáru nad Sázavou.
Pro nahlášené klienty se uskuteční také rekondice
s názvem Kurz využití volného času.
V termínu 6. 10. budeme mít v TyfloCentru den
otevřených dveří, na který všechny srdečně zveme.
11. 10. se v celé ČR, tedy i v Jihlavě uskuteční
veřejná sbírka „Bílá pastelka,“ kterou organizuje
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
a výtěžek z této sbírky pomáhá pořadatelům: SONS ČR,
Tyfloservisu,
o.p.s.
a
krajským
TyfloCentrům
spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé
a slabozraké.
Přejeme Vám příjemné podzimní dny, alespoň
trošku sluníčka a dobrou náladu!
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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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PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE
Za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška jsme pořídili do TyfloCentra tandemové kolo.
Můžeme tak mezi pořádané kulturní a jiné akce zařadit
také trošku sportu, a pokud počasí dovolí, budeme
pořádat vyjížďky na tomto tandemovém kole.
11. září jsme vyrazili poprvé. Sešli jsme se v TyfloCentru
Brněnská 8 a společně jsme vyrazili na dopravní hřiště
za City parkem. Projížďky se zúčastnilo celkem 9 klientů.
Na kole se jako „řidiči“ vystřídali pan Jakubík se slečnou
Kuncovou. Všichni účastníci byli moc šikovní. Někteří na
kole neseděli desítky let a byl to pro ně takový návrat do
minulosti, ne-li do dětství. Všichni projížďku na
tandemovém kole ve zdraví zvládli a myslím, že si ji
i užili.
Všem, kteří se projížďky zúčastnili, děkujeme a těšíme
se na další setkání s vámi.
Napsala sl. Cabajová, DiS.
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KNIHY DO UŠÍ - DÍVKA VE VLAKU
Žánr: detektivka, thriller
Autor: Paula Hawkins
Interpret:Tereza Bebarová
Délka: 11 hodin
Kniha na CD zapůjčení v Krajské knihovně Jihlava
Hluboká
Audiokniha vypráví příběh Rachel, která dojíždí ranním
vlakem do Londýna. Den co den vlak na chvíli zastaví u
návěstidla a umožňuje jí letmý pohled do soukromí
mladého páru. Postupem času začíná mít pasažérka
pocit, jako by ty dva znala - dá jim dokonce jména:
Jason a Jess. Jednou však zahlédne něco, co ji šokuje,
a krátce nato se dozví, že „její Jess“ se pohřešuje. Má
se obrátit na policii? Problém totiž je, že Rachel není
zrovna věrohodná svědkyně. Občas si události
nepamatuje moc přesně. Navíc, tohle není tak docela její
příběh. Je to i příběh Megan a Anny. A je docela dost
zamotaný.
Hodnocení:
Mám ráda napínavé příběhy s psychologickým tématem
až do konce. Rozuzlení na samém konci.
Byla jsem zvědavá na film a nedávno jsem ho i zhlédla.
Nedá se vůbec srovnat s knihou!
Knihu vřele doporučuji!
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ZEMĚ OHNĚ A LEDU
Už dávno jsem zavrhla dovolené u moře, kde se
člověk válí na pláži s další tisícovkou lidí, každou chvíli
se strachuje, aby mu náhodou někdo nešlápl na hlavu.
Hlídá si své opálení a snaží se být černý na uhel, aby
pak mohl přes zimu vyblednout a další rok opakovat své
marné snažení o opálení.
Já osobně jsem zastánce turistiky, objevování
nových krajů, lezení po kopcích, horách a to nejlépe
s omezeným počtem lidí, kde může člověk načerpávat
energii a vychutnávat si ticho za zvuku přírody.
Vždycky jsem se chtěla podívat na Island. Ostrov
ležící na severu 300 km od Grónska a pouhé 2 km od
polárního kruhu, kde panenská příroda ukazuje svoji sílu
prostřednictvím ohně a ledu. Cítila jsem k této zemi
velký obdiv a zároveň respekt a velkou zvědavost.
Právě letos se mi podařilo tento sen probrat k životu.
Dne 30. července 2017 jsem společně se svým přítelem
Jakubem a kamarádem Honzou odletěla na 14 dnů tuto
nádhernou zemi prozkoumávat. Ne že bych se chtěla
chlubit, ale vím, že je spousta zvědavců - stejně jako
jsem já, a tak jsem uspořádala v TC přednášku o svých
zážitcích z okružní cesty po Islandu, do které mě
mimochodem něžně donutily mé kolegyně Peťa
a Hanka. Přednáška trvala celkem dvě a půl hodiny
a odprezentovala jsem celkem 300 fotek a to bylo
v kostce
–
výtah
toho
nejdůležitějšího
a nejzajímavějšího. A nyní bych měla z této kostky
udělat ještě jednu menší kostku, ve které bych Vám
popsala samotnou přednášku.
Začnu z kraje a to přípravami a balením na cestu,
protože to nebylo tak jednoduché, jak jsme si původně
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mysleli. Jako, že si sbalíme lovečák a hurá na cestu.
Měli jsme velké krosny, do kterých jsme si sbalili
spacáky, stan pro dvě a půl osoby - já jsem byla ta
půlka, teplé oblečení a hlavně jídlo na 14 dnů, protože
na Islandu je velmi draho např. 1 litr benzínu = 41Kč. Je
zde zákaz dovozu masných a mléčných výrobků, takže
jsme se museli spokojit s dobrým hostincem místo
salámů. Plynová bomba se samozřejmě převážet
letadlem také nedá. Bombu jsme si zakoupili až
v Keflavíku. Odlétali jsme z letiště ve Wroclavi, kde jsme
našli nejlevnější letenky. Let trval 4 hodiny s tím, že na
Islandu je časový posun -2hodiny. Přiletěli jsme do
Keflavíku, kde jsme si půjčili auto a tak započala naše
cesta po silnici č. 1, která vede kolem celého ostrova.
Díky své poloze na dvou tektonických deskách
Euroasijské a Severoamerické je Island geologicky velmi
aktivním bodem na Zemi. Najdete tu všechny jevy s tím
související: sopky, lávová pole, horké prameny, gejzíry,
bahenní sopky a jezírka. My jsme navštívili lávové pole
pod sopkou Krafla, která bouchla v roce 1983 a stále je
tu ještě láva na některých místech teplá. Já osobně jsem
si zde nabrala několik lávových kamenů, které se mi
v pytlíku pěkně zapařily.
Horkých pramenů je na Islandu nespočet. Existuje
na internetu stránka Hot Pot, kde jsou přímo horké
hrnce, (jak se říká malým bazénkům s teplou vodou)
vyznačeny. Průměrná teplota vody je okolo 35°C. Nikdy
jsem nezažila lepší pocit, než když se po náročném
treku ponoříte v horké vodě a u toho si vychutnáváte
islandskou přírodu.
Protože je Island země ohně a ledu, nesmí chybět
ani zmínka o ledovcích a ledovcových jezerech. Ledovce
zaujímají 11% rozlohy země největší z nich je ledovec
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Vatnajökull, který by se dal velikostně přirovnat
k našemu Středočeskému kraji.
Právě pod tímto
ledovcem se nachází laguna Jökulsárlón. Po jeho
hladině plují zářivě modré ledovcové kry, které vplouvají
přímo do Atlantiku. Když to člověk vidí, uvědomí si, že
problematika tání ledovců je živá a aktuální. Doslova mě
šokovalo, jakou rychlostí ledovec taje a kry vplouvají do
moře.
Island je místo, kde se rodí vodopády. Snad
každého musí fascinovat pohled na masu padající vody,
bouřlivý rachot vodní tříště a nezřídka i oblouk duhy.
Viděli jsme nejmohutnější vodopád Detifoss, nejvyšší
vodopád Gulfoss, který měří 198m, pro mě nejhezčí
vodopád Godafoss, který má azurově modrou barvu
a nejzajímavější vodopád Seljalandsfoss za jehož vodní
clonou lze zezadu pod skálou projít.
Jak je Island bohatý na vodopády, naopak je chudší
na faunu. Největší zastoupenou skupinou je tu ptactvo.
Je to doslova ráj pro ornitology. Nás moc ptáci
nezajímali, ale jeden nás přeci učaroval a to roztomilý
papuchalek, který na nás házel očko z útesu. Je to
ptáček velikostí jako holub a zbarvením jako tučňák
s červeným zobákem. Šokovalo nás, když jsme zjistili,
že Islanďani tyto roztomilé ptáčky jedí. Mimo ptactvo
jsme spatřili tuleně, losa a polární lišku. Velrybu jsme
spatřili akorát na talíři a to v podobě steaku. Přes
veškeré cedule „Don´t Eat Us“ jsme neodolali. Musím
podotknout, že steak chutnal výtečně a lepší maso jsem
snad nikdy nejedla. Chutná jako měkoučký šťavnatý
hovězí steak. Ne že bych sympatizovala se zabíjením
velryb, ale přece jen pro Islanďany je to přirozenost
a také otázka kompenzace vitamínu D, který lze získat
právě z velryb.
Je zajímavé, jak příroda vyřešila
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problém
vitamínu
D
v končinách,
kde
je
slunce nedostatek. O tom jsme se mohli na vlastní kůži
přesvědčit. Průměrná teplota v létě se tu pohybuje okolo
15°C. Jedním slovem shrnout počasí na Islandu ale
opravdu nejde. Počasí je zde jak na houpačce. Během
pěti minut se vám můžou vystřídat všechna roční
období. My jsme si užili jak sluníčko, tak i déšť
a chladno. Nejchladnější noc měla pouhé 3°C. Asi jako
voda, kterou jsme se museli brodit. Nohy
ve studené ledovcové vodě rychle ztrácí cit a jít naboso
tak bylo po chvilce utrpením. Nicméně jsme to dali a teď
už víme, jak se asi cítil Leonardo DiCaprio ve filmu
Revenant.
Objeli jsme kolem dokola celý ostrov, najeli téměř
3000km, vyfotili 1600 fotek, natočili 50 videí, viděli jsme
most spojující tektonické desky, byli na lávovém poli,
koupali se v modré laguně, smočili nohy (jen) po kolena
v Atlantiku, viděli Severní ledový oceán, podívali se na
nejsevernější bod Islandu, viděli gejzír, nejstarší
parlament v národním parku Tingvellir, půlnoční slunce,
navštívili západní fjordy, kde se nachází nejdivočejší
příroda a nakonec se vrátili zpátky do civilizace do
hlavního města Reykjavíku, kde žijí 2/3 obyvatelstva
a stejně je to městečko velikostí připomínající Jihlavu.
Pochopila jsem, že pokud chce člověk zažít opravdové
dobrodružství, je nejlepší vyrazit na vlastní pěst.
Podezřívám totiž Islanďany, že ta nejhezčí místa své
země nezaznamenávají do map a dohlížejí na to, aby
nebyla popsána v průvodcích. A nedivím se jim, jejich
příroda je velmi křehká a snadno by podlehla náporu
turistů. Jen málo míst na světě poskytuje takové
kontrasty barev. A nikde není mech tak opravdově
zelený jako na Islandu. Článek napsala sl. Lázničková
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KVÍZ
Poslouchali jste bedlivě přednášku o Islandu? Pokud
ano, výherce může získat krásný lávový kámen přímo
z Islandu z lávového pole Leirhnjúkur u sopky Krafla z
erupce roku 1984.
1. Kolik obyvatel žije v Reykjavíku?
a) dvě třetiny obyvatel Islandu
b) dvě pětiny obyvatel Islandu
c) jedna třetina obyvatel Islandu
2. Jak se jmenuje největší ledovec?
a) Eyjafjallajökull
b) Langjökull
c) Vatnajökull
3. O kolik milimetrů se každým rokem vzdalují tektonické
desky od sebe?
a) 23 mm
b)13 mm
c) 30 mm
4. Jaká je průměrná letní teplota na Islandu?
a) 10°C
b) 15°C
c) 20°C
5. Jak daleko je Island od severního polárního kruhu?
a) 8 km
b) 4 km
c) 2 km
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6. Ve kterém roce byla vyhlášena nezávislost Islandu na
Dánsku?
a) 1918
b) 1940
c) 1944
7. Jak se říká nejstaršímu parlamentu, který vznikl na
Islandu?
a) Alping
b) Althing
c) Altang
8. Jak se nazývá nejmohutnější vodopád Islandu?
a) Detifoss
b) Godafoss
c) Glymur
9. Co znamená Mývatn?
a) Modré jezero
b) Muší jezero
c) Mělké jezero
Vaše odpovědi nám můžete elektronicky zasílat do
konce měsíce října na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz Ze správných
odpovědí bude poté vylosován výherce.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány
více než doposud Valorizace důchodů bude od ledna
příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých
letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina
růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl
růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se
tak zvýší v průměru o 475 korun.
Dopravní podnik hl. města Prahy spustí k 1. 10.
2017 novou webovou aplikaci BBZ (Informace o
poruchách bezbariérových zařízení v metru).
Prostřednictvím této aplikace bude registrovaný
účastník dostávat SMS zprávy o poruchách
bezbariérových zařízení. Registrace bude platná jeden
rok. Omezení platnosti služby bude na dobu 1 roku.
Týden před vypršením platnosti a den před ukončením
poskytování služby, bude uživatel informován formou
SMS zprávy. Nová aplikace je významná v tom, že
umožňuje možnost výběru konkrétních stanic metra,
které zákazník využívá, a u kterých chce být informován
o případné poruše bezbariérového zařízení. Zákazníci
tak nebudou zavaleni zbytečnými SMS zprávami, které
nevyužijí.
Stávající zákazníci, kteří využívají dosavadní
aplikaci budou týden předem informováni, že se mají
registrovat na novou aplikaci, který je podstatně
komfortnější. Podrobné informace naleznete na
odkazu: http://www.dpp.cz/webova-aplikace-stavbezbarierovych-zarizeni-se-docka-rozsireni/
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JIHLAVA POSTAVÍ KOMUNITNÍ DŮM PRO
DESÍTKY ORGANIZACÍ
Jihlavský magistrát připravuje projekt komunitního
centra sociálních služeb. Úplně nová budova by měla
být postavena na pozemku města, v areálu jihlavské
nemocnice. Magistrát chce získat stavební povolení už
na jaře příštího roku.
V komunitním domě by měly mít své kanceláře,
klubovny a společné prostory k setkávání neziskové
organizace sdružující osoby s různým tělesným a
zdravotním handicapem. Jihlava podporuje řadu těchto
organizací příspěvkem na nájem.
„Ty však sídlí různě po městě v často nedůstojných
podmínkách, což by se se vznikem nového komunitního
domu mělo změnit. Také pro město by to bylo
ekonomicky zajímavější než dotování nejrůznějších
nájmů,“ vysvětlil Vratislav Výborný (ČSSD), náměstek
jihlavského primátora.
Zároveň připomněl, že vznik komunitního centra
sociálních služeb je součástí koaličního programu.
Myšlenka nového centra se líbí také Vítězslavu
Schrekovi, který je opozičním zastupitelem za ODS.
„Ten nápad je dobrý. Funguje to takhle různě ve světě a
má to své opodstatnění. Rád bych věřil, že o to bude
zájem ze strany organizací a dokážou ten potenciál,
který se nabízí, smysluplně využít,“ řekl.
Centrum vznikne v areálu jihlavské nemocnice
Nový komunitní dům by měl vzniknout na „zelené louce“
v areálu jihlavské nemocnice.Výběr lokality považuje za
velmi vhodný. „Výstavbou komunitního domu by v této
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oblasti mohlo vzniknout jakési centrum pro seniory
i různé sociální a zájmové služby,“ doplnil Výborný.
Plánovaná budova totiž bude sousedit nejen
s nemocnicí, ale i s pečovatelskými domy města.
Navazovat bude zároveň na dům pro seniory, který chce
v sousedství nechat vybudovat Kraj Vysočina.
Součástí domova pro seniory by měla být kromě
pobytových lůžek a denního odlehčovacího stacionáře
například kaple, dále pak fitness, spa koupelny nebo
kavárna. Sousedící objekty by si ovšem neměly vadit,
ale spíše se doplňovat.
Jsem rád, že se nám s krajem podařilo dohodnout na
tom, že si oba projekty navzájem nekonkurují. Centrum
bude výhodné i pro kraj, protože obyvatelé domova
seniorů budou mít možnost komunitní centrum
navštěvovat. Platit to bude samozřejmě i obráceně,“
podotkl náměstek Výborný.
Hlavní vstup do budovy nového komunitního domu má
být z ulice Za Prachárnou, přístupný však bude i z areálu
nemocnice. K ulici Za Prachárnou bude navrženo
i parkoviště s dostatkem míst pro osoby s omezenou
hybností a orientací.
Magistrát už oslovil 47 organizací, zda by měly o projekt
zájem. Souhlas zatím projevilo 21 z nich. „Není to však
konečné číslo. Zájemci se mohou ještě přihlásit,“ sdělil
Výborný.
Mezi ty, které by se do nového komunitního centra
přestěhovaly, patří třeba Bílý kruh bezpečí, Svaz
neslyšících, Liga vozíčkářů, Svaz důchodců, Svaz
diabetiků nebo klub Vodomílek. Jejich zástupci už
s magistrátem komunikují a mají možnost se na projektu
podílet a připomínkovat jej.
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Na plánování centra se mohou organizace samy
podílet
Jednou z organizací, jež by se chtěla do nového
střediska přestěhovat, je i TyfloCentrum Jihlava,
zajišťující poradenství a servis pro nevidomé
a slabozraké.
„O myšlence komunitního domu se hovoří už hodně
dlouho, ale ještě nikdo ji nedotáhl do konce. Teď se daly
věci konečně do pohybu. Většina neziskovek má totiž
naprosto nevyhovující a nedůstojné prostory pro svou
práci. I z finančních důvodů budeme rádi, když se
budeme moci přestěhovat někam, kde to bude naše
a pod záštitou magistrátu,“ pověděla Iveta Bělovová
Dolejší, ředitelka krajské organizace TyfloCentrum
Jihlava.
Oceňuje, že se na plánování celého projektu mohou
neziskové organizace samy podílet a připomínkovat jej.
Sama ředitelka už byla na několika schůzkách, kde se
plán komunitního centra připravoval.
„Probírali jsme například to, jak by měl dům vypadat, co
všechno by v něm mělo být a na co by se nemělo
zapomenout. Řešili jsme třeba to, aby bylo místo dobře
dostupné pro handicapované. My jsme si například přáli,
aby vchod nebyl z rušné ulice. Měli jsme i požadavek na
své vlastní prostory. Nemůžeme se totiž střídat s jinou
organizací. Zrakově postižení musí mít své pomůcky
vždy na stejném místě. Chtěli jsme také, aby v okolí byla
příležitost na venčení vodicích psů,“ dodala Bělovová
Dolejší.
Autor: Ilona Zelníčková
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ZAJÍMAVOST
Kamenný most, díky kterému se Praha zařadila
k významným zastávkám evropského obchodu, nyní
slaví kulaté výročí. Připravili jsme pro vás několik
zajímavostí, které jste o něm možná nevěděli.
Číselná posloupnost
Podle legendy základní kámen stavitelé na přání Karla
IV. položili roku 1357, 9. 7. přesně v 5 hodin a 31 minut
ráno.
Nejen
že
se
přesný
čas
založení
nejvýznamnějšího postu českých zemí čte pozpátku
úplně stejně, roli ve výběru tohoto data údajně sehrály
i hvězdy, které v tu dobu měly být v příznivé konstelaci.
Místo vajíček víno
Po staletí se také traduje, že na stavbu Karlova mostu
padlo neskutečné množství vajec. To ale vyvrátil
nedávný výzkum Vysoké školy chemicko-technologické,
v maltě ale našli jiné „pochutiny“, a to mléko a víno.
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Povodně
Stavitelé dokázali most dokončit za 45 let, práci jim
samozřejmě komplikovalo několik povodní. Jedna z
nejhorších most poškodila v roce 1432, voda strhla pět
mostních pilířů a jeho oprava pak trvala dlouhých 71 let.
Veřejná doprava
Po
Karlově
mostě
od
roku
1883
jezdila
takzvaná koněspřežná tramvaj. V roce 1902 ji dokonce
nahradila ta elektrická, na jejímž provozu se podílel
i slavný František Křižík. Když ale tramvaje začaly svojí
vahou most poškozovat, nahradily je autobusy, které zde
s přestávkami fungovaly až do konce druhé světové
války. Auta se po mostě projela naposledy poměrně
nedávno, v roce 1965.
Karlův“ most
Ač o názvu jedné z našich nejvýznamnější památek
nikdo nepochybuje, Karel IV. po sobě tuto stavbu nikdy
nepojmenoval. Dlouhá léta se jednalo o jedinou
kamennou mostní stavbu v Praze a tak most získal svá
přízviska jako „kamenný“ nebo „pražský. Jako Karlův
most ho poprvé označil spisovatel Joseph Rudl až v roce
1870.

VÝLET DO ŽĎÁRSKÉHO KLÁŠTERA
Dne 14. září jsme se s klienty vypravili do Žďáru
nad Sázavou. Náš cíl byl Žďárský klášter, kde jsme
měli
domluvenou prohlídku s paní průvodkyní.
Prohlídka byla nazvaná Příběh žďárského kláštera „na
dosah“. Šlo o speciální komentovanou prohlídku pro
nevidomé s průvodcem.
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Klienti si během prohlídky mohli sáhnout na
trojrozměrný model kláštera, na model poutního
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře či si
prohlédnout kopie soch z ambitu kostela vystavené
v místním Muzeu nové generace. Když jsme s klienty
opouštěli muzeum, procházeli jsme kolem barokní
sušárny chmele.
Další zastavení bylo na místních sádkách, které
stále fungují, a dále na Rajském dvoře. Paní
průvodkyně nám vyprávěla, že zde dříve mniši
meditovali a odpočívali. Ve dvoře se nacházela
i Studniční kaple, kterou si klienti prohlédli hmatem.
Naše
další
cesta
prohlídky
vedla
k Bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše.
Klienti si prohlédli barokní kovanou mříž s funkčním
zámkem z roku 1666 a celý interiér krásně zdobené
Baziliky.
Po skončení prohlídky se klienti doptávali na věci,
které je zajímaly. Následně nás paní průvodkyně
zavedla do místního obchůdku, kde si klienti mohli
zakoupit suvenýr na památku.
I přes menší počet účastníků, se nám výlet vydařil.
Počasí nám přálo a prohlídka byla více než zajímavá.
Určitě se někdy vrátíme, abychom si oživili paměť
a znovu se pokochali krásami celého Žďárského
kláštera.
Článek napsala sl. Kuncová
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
FC VYSOČINA – SK SIGMA OLOMOUC
 1. 10. 2017 od 17:00
 Fotbalový stadion, Jiráskova 69

Epilog festivalu Mahler Jihlava - Královna zpěvu
Ema Destinová
 4. 10. 2017 od 19:00
 Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním
centru, Masarykovo náměstí 2,
 tel. 595 591847. Vstupné 200/100 Kč.
 Velká gotická síň jihlavské radnice

Přednáška: Domácí výroba mastí z bylin
 16.10.2017 16:15 - 17:45
 Cena za přednášku: 150 Kč, přihlášky zasílejte
prosím na mail: novameruzalka@seznam.cz
Jarmark
 20.10.2017 9:00 - 17:00
 Masarykovo náměstí
Týden sociálních služeb v Jihlavě 2. 10 – 6. 10. 2017
V rámci tohoto týdne se uskuteční dne 6. 10. 2017 Den
otevřených dveří v TyfloCentru Jihlava od 10:00 hod.
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ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ MÁME NÁROK NA
DOPRAVU K LÉKAŘI SANITKOU?
Řešíte, jak se dostavit k lékaři na vyšetření, ale
zdravotní
stav
vám
neumožňuje
cestování
hromadnou dopravou? Vysvětlíme, kdy máte nárok
na bezplatnou dopravní zdravotní službu.
Rozdíl mezi zdravotní záchrannou a dopravní službou
Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou
totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten
důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou
a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická
záchranná služba (ZZS) a jsou v přenesené působnosti
provozované státem, respektive krajskými úřady a
hlavním
městem
Prahou.
V
daném
regionu
zabezpečují přednemocniční neodkladnou péči. To
znamená ošetření akutních případů přímo na místě
úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v
průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do
zdravotnického zařízení.
Předmětem našeho zájmu dnes bude druhý typ sanitky,
který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba
(DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a
rodiček (DRNR).
DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale
většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a
majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve
výjimečných případech ji však může zapnout.
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„Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka,
která jezdí pacientům na pomoc pouze v akutních
případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékařovi nebo
z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam
nezvládne dostat vlastními silami. Jako příklad můžeme
uvést pacienta, který má nohu v sádře a nedokáže řídit
vlastní auto, nebo bezpečně cestovat autobusem.
Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí zdravotní
pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od
lékaře", vysvětluje
funkci DZS Renáta
Jelínková,
provozní manažerka společnosti Falck CZ, která
dopravní zdravotní službu provozuje ve čtyřech českých
krajích.
Kdy zvolit záchrannou či dopravní zdravotnickou službu?
Hlavní rozdíl mezi sanitkami spočívá v situaci, kdy
kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou
službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či
závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete
ji na lince 155 nebo 112.
Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných
cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si
musíte předem domluvit a objednat. Telefonní kontakt
naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež
působí v místě vašeho bydliště.
Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to,
že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou
žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na
vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už
dopředu současně se žádankou na dané vyšetření.
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Dopravní zdravotní službu nabídne lékař
Nárok na transport sanitkou se řídí českým zákonem
o
veřejném
zdravotním
pojištění.
Transport
se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš
ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů
vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli
vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného
onemocnění,
při
pooperačních
stavech
nebo
psychiatrických onemocněních.
V takových případech je postup následující: Lékař
vystaví Příkaz ke zdravotnímu transportu, na jehož
základě je dopravní zdravotní služba proplacena vaší
zdravotní pojišťovnou. Tento dokument vyplňuje vždy
ten odesílající ošetřující lékař, který poskytnutí zdravotní
péče (například odborné vyšetření) požaduje, a vždy
platí, že použije sanitku toho zařízení, které je pro danou
oblast smluvním partnerem zdravotní pojišťovny. Vy pak
žádanku předáte řidiči sanitky, a o nic dalšího se starat
nemusíte. Úhradu nákladů za dopravu si vyúčtuje sama
zdravotní pojišťovna.
Co dělat, když
nenabídne?

lékař

dopravní

zdravotní

službu

Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní
službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu
sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další
možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u
revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá
stavu vhodnému pro převoz sanitkou.
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„Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na
přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i
přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto
samoplátcům. Navíc vzhledem k efektivnímu plánování
transportů více pacientů najednou jsou smluvní ceny
nastaveny tak, že je převoz sanitkou DZS v některých
případech přibližně o 50 % levnější než doprava
prostřednictvím taxi služby," vysvětluje Renáta
Jelínková.
Jak probíhá převoz dopravní zdravotní službou?
Speciálně školený personál vás vyzvedne přímo u
vašich dveří a po celou dobu cesty zajišťuje váš
komfortní a bezpečný převoz k lékaři, nebo od lékaře
k vám domů.
Sanitky jsou vybaveny polohovatelnými lehátky,
zádržnými systémy a další profesionální transportní
technikou a řidiči proškoleni tak, aby věděli, jakým
způsobem vám ve vašem konkrétním zdravotním stavu
pomoci. V případě, že se pacientovi cestou udělá
nevolno, posádka DZS mu dokáže poskytnout odbornou
první pomoc.
Vozy dopravní zdravotní služby jsou připraveny i na
převoz nepohyblivého pacienta nebo vozíčkáře, pro
kterého by převoz autem, taxíkem či MHD nebyl možný,
případně vysoce nepohodlný. „Pokud převážený pacient
náhodou nemá doma výtah, řidiči DZS ho vyzvednou
přímo v bytě a při návratu ho tam zase
odnesou," doplňuje Renáta Jelínková.
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Zdravotnická výbava sanitek DZS výrazně přesahuje
standardní autolékárničky. Kromě povinné lékárničky
(obvazový materiál, náplasti, nůžky, pinzeta apod.)
výbavu sanitky také tvoří:








Kyslíková láhev a maska na dýchání,
odsávačka hlenů,
automatický externí defibrilátor,
porodnický balíček,
držák na kapačku umístěný nad lůžkem,
deky pro zvýšení komfortu pacientů,
zvonek na řidiče pro případ nouze.

Trvejte si na svých právech
Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a
potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám
nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho
o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli
závratím apod.). Vy jako pacient se sice nemusíte starat
o formality, ty za vás vyřizuje lékař, ale zato si musíte
pohlídat, že dostanete vše, na co máte nárok.
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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.
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AKCE V ŘÍJNU
6. 10. 2017 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V TYFLOCENTRU JIHLAVA
Od 10:00 hod. do 16:00 hod. probíhá v TyfloCentru
Jihlava, Brněnská 8, v rámci týdne sociálních služeb
den otevřených dveří. Všechny srdečně zveme.
16. 10. 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 DO
14. 10. 2017.
19. 10. 2017 – PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE
Akce se bude konat v Jihlavě od 10:00 hod. na
dopravním hřišti pod City parkem. 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
17. 10. 2017.
24. 10. 2017 – BOWLING VE ŽDÁRU NAD SÁZAVOU
Na Bowling se vydáme do Žďáru nad Sázavou odjezd z
Jihlavy v 9:13 hod. z nástupiště č. 18. Odjezd ze Žďáru
27

n./s. V 14:35 hod. Bowling pro nás bude připraven jako
vždy v restauraci Ingot, blízko autobusového nádraží.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
22. 10. 2017.
27. 10. 2017 – TRÉNINK PAMĚTI
Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Chlumova
5429/1a, pod vedením pana Ing. Jaroslava Beránka.
Trénink bude probíhat od 9:00 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
25. 10. 2017.
11. 10. 2017 – se uskuteční veřejná sbírka
„Bílá pastelka“
Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.).
S realizací sbírky pomáhají dceřiné společnosti,
Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra. Výtěžek ze
sbírky pomáhá pořadatelům spolufinancovat jejich
dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké.
FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ
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FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU:
FINANČNÍ SVOBODA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM
POSTIŽENÍM ZODPOVĚDNĚ
3. 10. 2017 – ShareClub od 10:00 hod.
Na adrese Chlumova 1A. Seminář s odborníkem přes
finance panem Kraclem.
17. 10. 2017 – ShareClub od 10:00 hod.
Na adrese Chlumova 1A. Seminář s odborníkem panem
Ing. Zámečníkem.
20. 10. 2017– 1. workshop 9:30 – 15:00 hod.
V rámci workshopu čili pracovní dílny nebo-li semináře
se můžete těšit na řešení jednotlivých praktických otázek
ohledně financí. Workshopem vás bude provázet Jan
Hausmann a PhDr. Dana Marková.
31. 10. 2017 – ShareClub od 10:00 hod.
Na adrese Chlumova 1A. Seminář s odbornicí přes
právo a finance paní Mgr. Charvátovou
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu
Ladislav Limberk
Pavel Čížek
Helena Smejkalová
Aleš Zdražil
Zvlášť přejeme k významnému životnímu jubileu panu
Dadučovi hodně zdraví, štěstí a pohody.
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
Přijde učitel do třídy a řekne:
"Tak děti, tato místnost má 15 m a sluníčko sem svítí
pod úhlem 20 stupňů. Kolik je mi let?"
Udivené děti otevřou pusu dokořán a nevědí.
Přihlásí se Pepíček a říká: "48 let."
Na to učitel: "Výborně, jak jsi na to přišel?"
"No, já mám doma bratrance, tomu je 24 a táta říká, že
je napůl debil."
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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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