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LISTOPAD 2017 

STŘÍPKY Z JIHLAVY 
Časopis pro slabozraké a nevidomé 

 
 

 

Rekondiční pobyt na Třech studních v penzionu 
Sykovec. Fotografie u sochy od Michala Olšiaka – 

Sova. Zleva paní Ptáčková, pan Vondra, paní 
Dvořáková, pan Svoboda, pan Vlašín, slečna Bc. 

Havlíková, pan Šopa a paní Šulerová s vodící fenkou 
Arankou  
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 VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 

JIHLAVA, 

Vítáme Vás v posledním podzimním měsíci, 
listopadu. Ranní teploty nám padají k nule, překvapil nás 
nepříjemný orkán a na některých místech jsme se 
dočkali také prvního sněhu. Zima se k nám neodbytně 
blíží.  

Dovolte nám krátké ohlédnutí za akcemi, které se 

uskutečnily v měsíci říjnu. V říjnu byly akce zaměřené 

převážně na sportovní vyžití. Byli jsme se projet na 

tandemovém kole a vyjeli jsme do Žďáru nad Sázavou, 

kde jsme si užili bowlingový turnaj. Nesmíme 

zapomenout na rekondiční pobyt s názvem Kurz 

aktivního využití volného času, který byl realizován za 

pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky 

Světluška, který byl dle zpětné vazby od klientů, kteří se 

ho zúčastnili, opravdu vydařený. Další důležitou akcí, 

která proběhla v tomto měsíci, byla veřejná sbírka „Bílá 

pastelka,“ kterou organizuje Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR. Moc děkujeme 

dobrovolníkům ze SOŠ sociální v Jihlavě 

a dobrovolníkům z gymnázia AD FONTES, kteří se 

sbírky účastnili. Nemalý dík patří také klientům 

TyfloCentra, kteří se sbírky též zúčastnili, a to paní 

Šulerové, paní Heuschneiderové, panu Vondrovi a panu 

Kotrbovi.   
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A na co se můžete těšit v měsíci listopadu? Začátek 
měsíce začneme turnajem ve zvukové střelbě, čeká nás 
také beseda s Ondrou Zmeškalem o Číně, posezení ve 
Steak housu nebo ochutnávka čajů u pana Kotrby. 
V měsíci listopadu bude dále probíhat výuka angličtiny 
pod vedením studentek z Vyšší odborné školy sociální 
v Jihlavě. Neopomenutelnou akcí bude také tradiční 
trénink paměti a panem Ing. Beránkem.  

 

 Přejeme Vám krásný zbytek podzimu a klidné dny. 

 

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 – TŘI MUŽI NA TOULKÁCH 
 
Žánr: román  
Autor: Jerome Klapka  
Interpret: Otakar Brousek  
Délka: 8 hodin 
Audiokniha na CD zapůjčení v Krajské knihovně Jihlava 
Hluboká 
 
Tři svérázní přátelé vydávají na cyklistický výlet do 
Německa a opět zažívají nezapomenutelné příhody. 
Samozřejmě dojde i na několik nebezpečných 
dobrodružství – Harris urazí úřední osobu, Jerome zcizí 
kolo a George vstupuje na dráhu černého pasažéra. 
Českého posluchače jistě zaujme, že se „tři muži“ 
zastaví také v Karlových Varech a Praze. Jak vypadala 
tato města před sto lety v očích anglických džentlmenů? 
Jerome Klapka vám odpoví se svým typickým humorem. 
 
Jerome Klapka Jerome (1859–1927) 
anglický spisovatel a redaktor, známý zejména pro své 
humoristické povídky a cestopisy. Rodák z Walsallu ve 
Staffordshire neměl bezstarostné mládí. V patnácti 
letech Jerome osiřel a živil se jako úředník na dráze, 
ochotnický herec a začínající spisovatel. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Podzimní novinky v Tyflopomůckách 
 
Dovolte, abychom vám opět představili pár novinek v  

prodejně Tyflopomůcek. 

 

Pravítka pro slabozraké 

sada 3 ks 

Cena 250,-Kč 

Součástí sady je pravítko 

trojúhelník, úhloměr a 

pravítko 30cm se 

zvětšenými číslicemi o 

velikosti 1cm. 

Sešity A5 pro slabozraké 

Cena 35,-Kč za kus 

Sešity mají černé linky a můžeme nabídnout ve dvou 

variantách, a to šířka linky 1,5cm nebo 2 cm. 

V nabídce máme i sešity formátu A4  s černými nebo 

zelenými linkami 1,3cm, 1,6cm, 2,5cm a 3,7cm.  

 

Klávesnice pro slabozraké 

Cena 450,-Kč 
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Kontrastní klávesnice 

s velkými černými znaky na 

žlutém podkladu. 

Jednoduché USB připojení 

k počítači. 

Lupa 3x zvětšení s automatickým osvětlením   Cena 2400,-

Kč 

 

Hodinky česky mluvící 

kombinované 

Cena 2300,-Kč 

Hodinky jsou určeny pro 

slabozraké, protože mají klasický 

kontrastní ciferník, ale i pro 

nevidomé – zmáčknutím tlačítka se aktivuje hlasový 

výstup. Mají i možnost buzení se třemi typy melodií. 

 

Jsou dodávány s kovovým roztažitelným řemínkem, ale i 

s náhradním koženým řemínkem. 
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Navigátor – orientační pomůcka Souprava se skládá 

z vysílače (tlačítka zvonku) a přijímače (zvonku). 

Navigátor je určen buď k trvalému umístění v místnosti, 

nebo jako přenosná pomůcka. Zvonek je možné umístit 

na jakékoli místo bez nutnosti instalace elektrického 

rozvodu  Cena 500,-Kč 

Pedál k záznamníku Eltrinex  

Cena 890,-Kč 

Peněženka na euromince 

Cena 1200,-Kč 

 

Peněženka z pravé kůže na 

cesty po Evropě. 

Kromě přihrádek na papírové 

bankovky a karty obsahuje 

zásobník na všechny druhy 

euromincí, které jsou řazeny od 

nejmenší hodnoty centů až po 

eura. 
 

 

Mincovka na české mince 

Cena 50,-Kč 
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Praktický pomocník do kapsy na menší nákupy. Od 

každého druhu mince uložíte 4 kusy v celkové hodnotě 

285Kč. 

Při placení jednoduše vysunete potřebný obnos. 

Celou nabídku a veškerý sortiment našich pomůcek si 

můžete prohlédnout na našich stránkách  

www.tyflopomucky.cz/olomouc , kde najdete i e-shop. 

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu 

585415130  nebo 777360348. 

Těšíme se na váš nákup.  Tyflopomůcky Olomouc 

 

ZMĚNY V ZÁKONĚ O POSKYTOVÁNÍ DÁVEK 
OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Poslanecká sněmovna schválila návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o 
poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením.  Poslanecký návrh vycházel z podkladů 
NRZP ČR a přináší tyto zásadní změny: 

Zcela se ruší dokazování majetku společně 
posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na 
zvláštní kompenzační pomůcku. 

 

V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační 
pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, 
nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných 
osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní 
kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup 

http://www.tyflopomucky.cz/olomouc
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motorového vozidla bude příjem testován, a to i u 
společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, 
že automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 

 

Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení 
zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 
10 000,- Kč. 

 

Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup 
motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto 
snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané 
příspěvky po roce 2012. 

 

Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového 
vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, 
že u společně posuzovaných osob do 8 násobku 
životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Při přijmu, 
který překračuje 9 násobek životního minima, se 
příspěvek snižuje na 180 000,- Kč. Takto je příspěvek na 
nákup motorového vozidla postupně snižován při 
rostoucí výši násobku životního minima. Nejméně však 
bude příspěvek činit 100 000,- Kč. Zabrání se tím 
takovým excesům, kdy příspěvek na nákup motorového 
vozidla byl přiznán například ve výši 10 000,- Kč. 

 

Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně 
na 550,- Kč měsíčně. 
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ZAJÍMAVOST 
 

Buchtičky s krémem, neboli buchtičky se šodó. Kdo by 
někdy v dětství nezažil nějakou verzi tohoto 
mňámózního jídla... Mimo jiné, kdy jste je naposledy 
dělali u vás doma? A víte vůbec, proč se říká buchtičky 
se šodó? Co je to šodó? 
 
Šodó je vinná pěna, sladká omáčka zhotovená 
z vína a vajec. Šodó se podává teplé. Buď jím poléváme 
sladké moučníky méně výrazné chuti, nebo šodó 
podáváme s piškotem jako teplý dezert či sváteční 
svačinu. Šodó ale může být jen "mlsání" pro dospělé. 
Šodó není mléčný vanilkový krém, který dáváme na 
dukátové buchtičky (s krémem) k obědu. 
 
Co je potřeba 

 Víno 250 ml 
 Žloutky 4 
 Cukr a koření (vanilka, skořice) 70g  
 Šlehací metla 

Hrnec/hrnce na vaření ve vodní lázni. 
 
Nejdřív za studena důkladně rozšleháme vejce, cukr 
a víno. Pak dáme hrnec s pěnou do vodní lázně, 
přidáme koření, snížíme otáčky a za stálého volného 
prošlehávání zahříváme. Směs je nejdřív řídká a hodně 
pění, pak postupně houstne, pěny ubývá, až je hustá – 
i když stále s pěnivou strukturou. Pozor, nesmí přijít do 
varu.  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 

 

Manželský čtyřúhelník  

Kdy: 7. 11. 2017 v 19:00hod. 

Kde: Městské kulturní středisko Třebíč, Karlovo náměstí 

47 

 

Jakub Zindulka Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli 
manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné 
mateřské školce, Míra a Radim jsou inženýry ve stejném 
výrobním podniku. Proto není divu, že se jako každý rok 
chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče 
proudem, a tak vtipkování žen o tom, jak jsou muži 
neschopní, negalantní, líní, a jak se s nimi nedá žít, a 
stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, 
vyústí ve furiantskou sázku, která vede k neobvyklé 
výměně manželů. Jak to dopadne…..?!?! 
 
Caveman 
Kdy: 12. 11. 2017 v 19:00 hod. (neděle) 

Kde: Jihlava, Tolstého 2, DK Jihlava 

 

Rob Becker - Máte chuť se rozesmát až k slzám?? 

Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, co 

dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, 

o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou 

pohlaví. 
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Svatý Martin v Jihlavě 
Kdy: 11. 11. 2017 v 18:00 hod. (sobota) 

Kde: Jihlava Masarykovo nám. 

11. listopadu přijede do Jihlavy už podvacáté svatý 
Martin na bílém koni. Svatomartinský průvod navazuje 
na dávnou tradici, popsanou v lidových pověstech z 
Jihlavy a okolí. Již tradičně do Jihlavy zavítá svatý 
Martin na bílém koni, kterého na cestě od Brány Matky 
Boží doprovodí kejklíři, vojáci, selské ženy a další 
historické postavy. Po průvodu následuje ohňostroj na 
Masarykové náměstí.  
 

Víme, co jíme? 
Kdy: 22. 11. 2017 v 16:30 hod.  
Kde: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1 
Přednáška MUDr. Ireny Zimenové 
 
Stromy a jejich léčivé energie 
Kdy: 27. 11. 2017 v 17:00 hod. 
Kde: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1 
Přednáška Lenky Losertové. Vstupné 60,- Kč 
 
 
Srí Lanka: Zářivá hvězda Indie 
Kdy: 30. 11. 2017 v 17:00 hod. 
Kde: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1 
Cestovatelská přednáška Saši Ryvolové 
 
 

http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Vysocina/Vysocina/Jihlava.aspx
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SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA 

Na fotografii zleva paní Lenka Šulerová, paní ředitelka 

Mgr. Iveta Bělovová Dolejší a pan Robert Kotrba 

v Novém Městě na Moravě při celostátní sbírce Bílá 

pastelka.  

 

Jako každoročně, tak i letos se uskutečnila celostátní 

sbírka Bílá pastelka. Sbírka má tradici i dobré jméno 

(letos proběl 18. ročník). Sbírka se konala dne 11. 10. 

2017 k příležitosti Dne bílé hole. Sbírku pořádala 

organizace SONS ČR spolu s Tyfloservisem, o. p. s. a 

krajskými TyfloCentry. Sbírky se zúčastnilo samozřejmě 

i naše jihlavské TyfloCentrum.  

https://www.bilapastelka.cz/o-bile-pastelce/poradatele-a-zastita
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Na fotografii dobrovolnice ze Střední Odborné Školy 

Sociální U Matky Boží Jihlava s uživatelkou paní Hankou 

Heuschneiderovou a její vodící fenkou Jessie.  

 

Právě 11. října jste mohli v jihlavských ulicích potkat 

dobrovolníky v bílých tričkách, kteří nabízeli bílé pastelky 

za minimální hodnotu 30,-Kč. Letos poprvé probíhala 

sbírka také v Novém Městě na Moravě, kde se 

pracovnice TyfloCentra paní ředitelka Mgr. Iveta 

Bělovová Dolejší a slečna Bc. Andrea Lázničková 

společně s klienty paní Lenkou Šulerovu a panem 

Robertem Kotrbou také zúčastnili. Tímto bychom chtěli 

našim klientům panu Kotrbovi a paní Šulerové 
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poděkovat za účast a podporu. Dále děkujeme také 

dobrovolníkům ze Střední odborné školy sociální a 

Gymnázia AD FONTES. Celkové výsledky budou 

zveřejněny v prosincovém vydání Střípků z Jihlavy.  

Článek napsala slečna Lázničková  

 
NOVÝ PŘÍRŮSTEK V TYFLOCENTRU 

 

TyfloCentrum Jihlava má od měsíce října svého nového 

pracovního vodícího psa. Je jím plyšový pes černý 

labrador Bohouš. Pokud se s ním chcete seznámit, 

musíte navštívit hobby market OBI, který se nachází 

v Jihlavě v ulici Romana Havelky. Dávejte ale pozor! 

Bohouš je velký nenasyta, jak už to u labradorů bývá a 

velmi mu chutnají mince a nejlépe bankovky jakékoliv 

hodnoty. Asi už víte, že se jedná o „plyšáka“, jenž slouží 

jako kasička, kterou máme v hobby marketu umístěnou. 

Sbírková kasička se nachází u východu za pokladnami. 

Pokud budete chtít dát dýško, Bohouš to jistě ocení. 

Výtěžek podpoří zkvalitnění registrovaných sociálních 

služeb v TyfloCentru Jihlava, o.p.s.  Všechny prostředky 

z této sbírky nejdou jen nám, jsou také určeny na další 

potřeby SONS ČR. Za Vaši podporu v podobě příspěvku 

budeme velice rádi. Prosím sdílejte tuto informaci i 

s vašimi přáteli a blízkými.  

Článek napsala slečna Lázničková  
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WORKSHOP 

 
V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se 

zrakovým postižením zodpovědně, se konal 20. října 

2017 první workshop v rámci klíčové aktivity č. 3 – 

Podpůrný program. 

 Workshop vedl lektor pan Jan Hausmann a PhDr. 

Dana Marková. Workshopu se 11 zúčastnilo uživatelů 

projektu.  

Na začátku lektor s uživateli prošel, jaká témata by 

pro ně byla nejzajímavější. Opakovali si, co vše se 

probíralo na předcházejících pobytových kurzech 

v klíčové aktivitě č. 2 – Kurzy finanční gramotnosti. 

Uživatelé si v rámci celodenního workshopu určili 

jednotlivá témata, společně vytvářeli strukturu tohoto 

setkání. Následně pracovali pod vedením lektora 

samostatně i ve skupinkách. Také měli možnost přinést 

další náměty pro příští workshopy, které pro ně osobně 

jsou důležitá a chtějí se jim věnovat. Jednalo se 

například o témata: vyjednávání s rodinou o rodinném 

rozpočtu, stres spojený s financemi a jak ho zvládat, jak 

pracovat s financemi v rámci rozpočtu apod. 

Příští workshop proběhne v lednu 2018. Datum 

bude upřesněn a těšíme se na setkání. 

Článek napsala slečna Kuncová 
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Určitě každý z Vás zaznamenal, že se v rámci týdne 

sociálních služeb konal dne 6. 10. 2017 v TC den 

otevřených dveří. Jak jsme takový den prožili a kdo nás 

přišel navštívit? Celkově  jsme v rámci dne otevřených 

dveří nabízeli vyzkoušení kompenzačních pomůcek pro 

osoby se zrakovým postižením, velký úspěch měly 

simulační brýle, které simulují jednotlivé zrakové vady. 

Každý návštěvník si mohl nabídnout kávu, a také drobné 

občerstvení a přitom shlédnout prezentaci fotografií 

z volnočasových aktivit, které společně s uživateli 

podnikáme. Velký obdiv sklidilo bruslení a také 

tandemové kolo, které si návštěvníci mohli fyzicky 

prohlédnout. V rámci tohoto dne nás navštívila například 

paní Černá, pracovnice z Magistrátu města Jihlavy 

odboru sociálních věcí, pracovnice z organizace Svazu 

neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR paní 

Zemanová, DiS., a nezapomněl nás navštívit ani pan 

Kundera, herec z Horáckého divadla Jihlava. Celkem 

bylo devět návštěvníků, z toho jeden zájemce o službu. 

Samozřejmě nesmím opomenout ani na účast jedné 

z našich klientek paní Šulerové s vodící fenkou Arankou. 

Paní Šulerová byla po  celý den v TyfloCentru přítomna 

a každý z návštěvníků se s ní mohl seznámit, popovídat 

a dozvědět se tak více informací o tom, jak se žije 

člověku se zrakovým postižením. Největší obdiv jako 

obvykle sklidila Lenky vodící fenka Aranka, která se 

stala pro všechny velkým středem pozornosti.  
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V rámci tohoto dne jsme se také zúčastnili dne 

otevřených dveří u naší partnerské organizace v 

Tyfloservisu. Organizace sídlí v Jihlavě v ulici Benešova 

46. Jedná se o organizaci, která se zaměřuje  především 

rehabilitaci pro osoby se zrakovým postižením. V rámci 

návštěvy této organizace nás paní Bc. Kuczová 

seznámila s cvičnou kuchyní a kompenzačními 

pomůckami do domácnosti. Dále jsme se mohli seznámit  

i s různými vychytávkami na vaření,  o kterých jsem 

popravdě ani já nevěděla. Shodli jsme se, že 

kompenzační pomůcky do kuchyně se nutně nemusí 

nakupovat pouze v Tyflo pomůckách, ale výborné 

pomůcky do kuchyně nabízí například i Tescoma. Paní 

Bc. Kuczová nás dále seznámila s miminkem Čendou. 

Jedná se o panenku, která vypadá jako skutečné živé 

novorozeně, které má i novorozeneckou váhu. Čenda 

slouží jako pomůcka pro nácvik péče o dítě pro zrakově 

postižené maminky. S jednou takovou maminkou, která 

má již velké dcery paní Šulerovou jsme v Tyfloservisu 

byli. Paní Lenka si tak mohla znovu vyzkoušet a 

připomenout si například přebalování. Lenka si zkusila  

Čendu přebalit a poté si jej i pochovala.  

Tímto děkujeme paní Bc. Janě Kuczové a paní Mgr. 

Vlastě Rodové za čas, který nám věnovaly a také za 

vyčerpávající informace.   

Článek napsala slečna Lázničková  
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REKONDIČNÍ POBYT: 
 „Aktivní využití volného času.“ 

 
 V pondělí 9. 10. 2017 začal na Třech Studních 

pětidenní rekondiční pobyt pod vedením Jihlavského 

TyfloCentra, za podstatné podpory Nadačního fondu 

Českého rozhlasu - Světluška. Já jsem se s účastníky 

setkala až na místě, protože bydlím vlastně kousek od 

Třech Studní. Přes to jsem si připadala, jako v jiném 

světě. Proč? Třeba pro to, že obec je o sto výškových 

metrů víše a je tam úplně jiné ovzduší. Je tady „fryšno“. 

Kousek odtud je také obec Fryšava a tady bývá 

nejchladněji z celého Žďárska.  

       Ale k té rekondici. Po ubytování jsme se naobědvali 

a šli okouknout okolí. Protože před naším příjezdem bylo 

několik deštivých dnů, v lese bylo dost vlhko. Mohli jsme 

si sáhnout i na hříbky. Trochu nás vykolejilo bláto na 

lesní cestě, jenže, s tím se musí počítat, když se někam 

jede  v říjnu.  

            V úterý dopoledne jsme se protáhli, a navíc 

udělali něco i pro naši dušičku. Venku pršelo a posezení 

s PhDr. Danou Markovou bylo velmi příjemné. Na 

odpoledne byl naplánovaný  výlet ke Sky Hotelu, ale 

déšť nám dovolil vyrazit až ve tři odpoledne. Nikdo 

nechtěl slyšet varování, že na cestě bude asi dost bláta. 

Nejdřív jsme zamířili na Jukon (místní chatová osada). 

Zde jsme si mohli prohlédnout obrovskou více jak 

dvoumetrovou sovu. Jednalo se o jednu z betonových 
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soch pana Olšiaka.  Odtud náš pěší výlet pokračoval dál 

směrem k Novému Městu na Moravě. Zde se před námi 

otevřela polní cesta, která vedla v některých úsecích i 

lesem. A právě zde na nás čekalo to obávané bláto.  

Pravda je, že i to jsme nakonec zvládli a všichni se s ním 

poprali velmi statečně. Poslední úsek cesty byl terén 

asfaltový a my jsme si to mohli již s větší jistotou 

v nohách mířit k penzionu Sykovec, kde nás čekala 

výborná večeře. To víte, po takovém výšlapu, ne 

jednomu vyhládne.  

Ve středu nás to táhlo opět do  Nového Města na 

Moravě. Tentokrát jsme využili místní autobusové 

dopravy. V plánu byla návštěva v místních Městských 

lázních. Vzhledem k tomu, že ne všichni byli nakloněni 

plavání, rozhodla se paní Šulerová s panem Kotrbou 

v rámci celostátní sbírky Bílá pastelka, podpořit tuto 

sbírku a pomoci tak pracovnicím TyfloCentra Jihlava, 

o.p.s. paní ředitelce Mgr. Ivetě Bělovové Dolejší a 

slečně Bc. Andree Lázničkové se sbírkou.  

My jsme si do sytosti užili Městské lázně. Někteří trhali i 

plavecké rekordy.  

      Večer poté následovalo posezení u kytary s paní 

ředitelkou Mgr. Ivetou Bělovovou. Hrálo se, zpívalo a 

bylo to velice příjemné. Rozebírala se také různá 

témata, hlavně úterní pochod a středeční den.  

      Čtvrtek přinesl příjemná překvapení. Přijela nás 

navštívit paní Vrzalová ze Státního zdravotnického 
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ústavu a zrealizovala pro nás kondiční cvičení. Na 

památku a také na pokračování ve cvičení jsme od paní 

Vrzalové obdrželi malé cvičební míče, Mě samotnou 

třeba překvapilo, jak dobře se dá na židli posilovat. Po 

obědě přijel pan Vaněk z Gauner clubu v Jihlavě 

s kolegou panem Šťastným a ukazoval nám, jak se 

můžeme ubránit útočníkovi, i když nevidíme. Došlo i na 

reálný nácvik. Pravda je, že proti těm, které nám 

pomáhají a jsou naše oči, se nám špatně bojovalo. Já 

jsem to nakonec pojala, jako tanec a ono to šlo.  

     V pátek dopoledne jsme se ještě vydali k hotelu 

Horník. Tady je jedna z Olšiakových soch. Přesněji 

socha káněte. Po obědě se všichni unavení a spokojení 

rozjeli ke svým domovům. 

      Na této rekondici se hodně hýbalo. V úterý všichni 

ušli cca 13 km. Ve středu jsme si zaplavali a v úterý a ve 

čtvrtek se také cvičilo. Já musím za sebe i mého pejska 

Sally říct, že to bylo velice fajn. Jídlo vydatné, náplň 

pestrá a všichni jsme se, myslím, bavili. Děkuji všem, 

kdo na tomto skvělém týdnu měli svůj podíl.  

Článek napsala paní Ptáčková 

Poděkování od TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

Jmenovitě děkujeme paní Vrzalové ze Státního 

zdravotnického ústavu za realizaci kondičního cvičení 

ohledně zdravého životního stylu, děkujeme panu 

Vaňkovi a jeho kolegovi panu Šťastnému za nácvik 

základů sebeobrany, majiteli penzionu panu Lupačovi a 



23 
  

 

dále PhDr. Markové za psychickou podporu. Děkujeme 

také Nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška, 

který tuto rekondici finančně podpořil. 

Jaké pocity a jak se klientům na rekondičním pobytu 

líbilo, se můžete dočíst níže ve zpětných vazbách. 

Josef Vondra 

Když se ohlédnu za uplynulým týdnem, musím říct, že 

rekondice byla velice poučná a krásná zároveň. Za to 

patří v první řadě díky Světlušce – Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ale i všem pracovnicím TyfloCentra 

Jihlava pod vedením paní ředitelky Mgr. Ivety Bělovové, 

které se o nás staraly po celou dobu pobytu a cesty tam 

i zpět.  
 

Lenka Šulerová s vodící fenkou Arankou  
Účastnila jsem se rekondičního pobytu TyfloCentra 
Jihlava za podpory nadace Světluška. Měla jsem obavy 
z úplně cizího prostředí a náročnosti sportovního 
zaměření, ale bylo to zbytečné. Procházky kratší i delší 
byly moc fajn. Ráda chodím, jenom byla škoda, že bylo v 
přírodě na polních cestách a v lese hodně mokro. Po 
jedné dlouhé procházce jsme byly s Arankou obrazně 
řečeno od hlavy až na paty, nebo spíš obráceně od 
bláta. Povídání o zdravé výživě a následné cvičení bylo 
dobré. Tady jsem poznala, jak je člověku, když běžně 
necvičí. Sezení s paní psycholožkou a následné cvičení 
pro nás nebylo neznámou. V bazénu jsem nebyla, ale 
všichni si to moc pochvalovali. A dva pánové, fajn 
chlapíci, nám předali nejprve trochu teorie a pak jsme šli 
ven uvést do praxe prvky sebeobrany. Bylo to poučné a 



24 
  

 

zajímavé, ale moc mi ta realizace nešla. Ostatní na tom 
byli lépe. Ubytování i strava byly dobré, sestava klientů 
taky neměla chybu a dohlížející pracovníci TyfloCentra 
jako vždy v pohodě. Pobyt se vydařil, jsem opravdu 
spokojená a moc ráda, že jsem se rozhodla zúčastnit se. 
Zároveň chci všem poděkovat za realizaci. 
 

Hana Dvořáková 

Přeji krásný podzimní den všem zaměstnancům 

TyfloCentra a všem účastníkům pobytu. Jsem moc ráda, 

že jsem se mohla rekondičního pobytu účastnit. Všechny 

semináře a aktivity byly zajímavé. Turistické vycházky v 

okolí pensionu a výlet do bazénu v Novém Městě nám  

krásně vyplnily volný čas. Celý pobyt měl velmi 

pohodovou atmosféru a ráda bych se příště opět 

účastnila. 

Zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 

My samozřejmě musíme poděkovat i vám, samotným 

účastníkům této rekondice za vaši účast, snahu a 

zapojení se do všech aktivit, které jsme si pro vás 

připravili. Jsme si vědomi toho, že některé činnosti pro 

vás byly náročné, něco jste si třeba vyzkoušeli poprvé, 

ale jsme rádi, že máme tak akční klienty, kteří se ničeho 

nezaleknout, jsou aktivní a uvědomují si, že je dobré, 

když člověk dělá něco pro sebe, pro své zdraví. Velmi 

dobře se nám s vámi spolupracovalo a věříme, že se do 

budoucna budeme moci s vámi zapojit do dalšího 

návazného rekondičního pobytu. Jste super! Jen tak dál! 
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ČASOPIS ŽLUTÝ 
 

Každý z vás jistě zná časopis Žlutý. Měsíčník, který 

vydává  RegioJet. Měsíčník je zdarma k dispozici na 

autobusových a vlakových linkách RegioJet a na 

pobočkách STUDENT AGENDCY. V tomto časopise se 

můžete setkat se spoustou zajímavých témat týkajících 

se jak cestování, tak rozhovorů s úspěšnými 

osobnostmi. Tento časopis jako jeden z mála myslí také 

na neziskové organizace, kterým nabízí inzerci v rámci 

jedné stránky zdarma. My jsme této možnosti využili a 

minulý rok na podzim 2016 oslovili redakci se zájmem o 

publikování článku. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

opravdu žádanou nabídku, redakce nám nabídla termín 

listopad 2017. A tak jsme si museli ten rok počkat. Rok 

utekl jako voda a my jsme se dočkali. Nyní nám 

v listopadovém čísle časopisu Žlutý vyšel článek o 

TyfloCentru Jihlava. Pokud pojedete autobusem 

RegioJet z Jihlavy do Prahy či do Brna, sáhněte do 

přihrádky a hledejte v časopise Žlutý článek s názvem: 

MY VÁS NEVIDÍME. VIDÍTE VY NÁS?  Možná vás 

překvapí fotografie, na které jede kolega pan Jakubík 

s klientkou paní Hankou Heuschneiderovou na 

tandemovém kole. Ano, opravdu je tam Hanka 

s Radovanem. Náhled článku naleznete také na našich 

webových stránkách v sekci aktuality.  

Článek napsala slečna Lázničková  
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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. 
 

mailto:laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
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LISTOPADOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU 
JIHLAVA 

 

1. 11. 2017 – ZVUKOVÁ STŘELBA 

Turnaj ve zvukové střelbě bude probíhat na Brněnské 8 
od 10:00 hod. Během turnaje bude připraveno 
občerstvení. Pro nejlepšího střelce je připravena 
odměna. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 31. 10. 2017. 

 
 

8. 11. 2017 – BESEDA S PANEM ZMEŠKALEM 
O ČÍNĚ – Yichang - Tři soutěsky na řece Yangtze 

Od 10:00 hod. bude probíhat v TyfloCentru Jihlava na 
Brněnské 8 beseda s panem Zmeškalem o Číně, kam již 
podruhé v rámci svého sportovního nasazení zavítal.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 6. 11. 2017. 

 

15. 11. 2017 – STEAK HOUSE HVĚZDA 

Přijďte s námi od 12:30 hod. příjemně posedět do Steak 
Housu Hvězda, který se nachází v Jihlavě na adrese 
 Masarykovo Nám. 1096/32. Zve nás osobně pan 
Havelka, majitel restaurace. Více informací doplníme 
emailem. Tímto děkujeme panu Robertu Kotrbovi, který 
tuto akci zajistil. 

ZÁJEMCE PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 11. 
2017. 
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23. 11. 2017 – OCHUTNÁVKA ČAJŮ 

Ve čtvrtek  dne 23. listopadu půjdeme na exkurzi za 
panem Kotrbou, který si pro nás připravil program s 
ochutnávkou čajů. Začátek programu v 10:00 hod. Sraz 
v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8 nejpozději v 9:30 
hod. Celková kapacita je 10 účastníků. Pozor! Prosíme, 
aby si nahlášení klienti vzali s sebou přezůvky. 
Ochutnávka bude spojena i s možností zakoupení 
vybraných čajů. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 21. 11. 2017. 

 

30. 11. 2017 - TRÉNINK PAMĚTI  

Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Chlumova 
5429/1a, pod vedením pana Ing. Jaroslava Beránka. 

 

FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT 

NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ 

 

finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením 
zodpovědně  

 

7. 11. 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. 

 

http://www.tyflocentrumjihlava.cz/
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14. 11. 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. 

 

Prosíme všechny, aby akceptovali včasné nahlašování 

na akce!!! Buďte prosím ohleduplní a myslete i na 

pracovníky, kteří tyto akce plánují a mají s tím spoustu 

práce. Tím, že víme, kdo se na akci nahlásil, víme, kolik 

bude na akci potřeba pracovníků a kolik bude také třeba 

doprovodů.  Děkujeme Vám za pochopení.  
 

 
 

 



30 
  

 

BLAHOPŘÁNÍ 
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci listopadu 

 
Ing. Přemysl Píza 

Martina Roháčková 

Mgr. Karla Strejčková 

Zvlášť přejeme k významnému životnímu jubileu panu 
Vondrovi hodně zdraví, štěstí a pohody. 

 
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho 

zdraví vtip. Neboť smích léčí  
 

Lékař se ptá pacienta: 
„Mluvíte ze spaní?“ 

„Ne, já mluvím, když ostatní spí.“ 
„Jak to myslíte?“ 

„Jsem učitel.“ 
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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/

