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 VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 

JIHLAVA, 

Vážení klienti, přátelé a příznivci TyfloCentra Jihlava,  

všechny srdečně zdravím v adventním čase. Rok 2017 

nám pomalu uplynul, a za pár chvil už bude minulostí.  

Dovolte mi zastavit se, a ohlédnout, co všechno jsme 

v letošním roce společně prožili.  

I v letošním roce jsme dostali finanční příspěvky 

z nadačního fondu Světluška, díky kterým jsme pro Vás 

koupili tandemové kolo, jeli jsme na dvoudenní kurz 

výuky na mobilních telefonech do Luk nad Jihlavou, a 

také jsme si nadělili naši první rekondici, která se 

uskutečnila v penzionu Sykovec na Vysočině. Myslím, 

že se nám mimořádně vydařila, a sešla se výborná parta 

lidí, která si připravený sportovní a kulturní program 

báječně užila.  

Z našich tradičních akcí letos nechybělo bruslení, 

plavání, spousta turistických výletů, každoroční 

vycházka po cyklostezce do oblíbené hospůdky 

Kolnička, vyjížďky na tandemovém kole, cestovatelské  

besedy, výuka angličtiny, trénink paměti, zvuková 

střelba, besedy o zdraví, ale i pobytové kurzy k projektu 

Finanční gramotnost. Zaznamenali jsme též jeden velký 

přírůstek – naší milé klientce Olze Parkosové se narodil 

krásný chlapeček Adámek, který se stal miláček celého 

kolektivu. Během roku 2017 počet klientů překročil 
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magickou „stovku“… A abych nezapomněla - do 

pracovního kolektivu nám přibyla milá kolegyně Petra 

Kuncová. Byla to spousta zážitků….. v  prosinci před 

sebou máme ještě každoroční výlet na vánoční trhy do 

Brna, vánoční posezení a  besedy. 

Doufám, že příští rok bude rokem stejně úspěšným, už 

jen proto, že  TyfloCentrum Jihlava bude slavit 15 let od 

svého založení, a to se rozumí, že to s Vámi pořádně 

oslavíme! 

Dovolte mi v závěru roku poděkovat za celoroční práci 

všem skvělým zaměstnancům TyfloCentra, kteří pro Vás 

připravují volnočasové akce a projekty, a poskytují Vám 

sociální služby. Bez jejich lidského nadšení a 

výjimečného pracovního nasazení by TyfloCentrum 

Jihlava nebylo tím, čím dnes je.  

A dovolte mi též poděkovat Vám, milí klienti, rodiny a 

naši příznivci za přízeň, kterou jste nám v tomto roce 

věnovali. Těšíme se na Vás v novém roce 2018!  

Přeji všem krásné vánoční svátky, osobní pohodu a 

lásku.  S úctou 

                                                                                                                            

Iveta Bělovová  
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KNIHY DO UŠÍ – SATURNIN 
 
Žánr: humor, komedie a satira 
Autor: Miroslav Macek  
Interpret: Miroslav Vladyka  
Délka: 4:42 hodin 
Audiokniha na CD zapůjčení v Krajské knihovně Jihlava 
Hluboká 
 
8. nejprodávanější audiokniha v kategorii Humor, 
komedie a satira 

Nevypočitatelný sluha Saturnin je zpět, tentokrát v 
podání Miroslava Vladyky! A s ním i další oblíbení 
hrdinové – laskavý dědeček s novým psím kamarádem 
Neronem, nesnesitelná teta Kateřina a její poučná 
přísloví, rozmazlený Milouš i filozofující doktor Vlach. 

Jaká překvapení si pro všechny připravil Saturnin 
tentokrát? A co na to podnikavý strýc František, nový 
manžel tety Kateřiny? Zažijte další nepředvídatelné léto 
u dědečka! 

10 AKTUÁLNĚ NEJOBLÍBENĚJŠÍCH AUDIOKNIH 

10. místo: Jonas Jonasson – Stoletý stařík, který vylezl z 
okna a zmizel, 9. místo: David Mitchell – Atlas mraků, 8. 
místo: Vraždy podle abecedy – Agatha Christie, 7. 
místo: Jonathan Lynn, Anthony Rupert Jay – Jistě, pane 
ministře, 6. místo: Zdeněk Svěrák – Po strništi bos, 5. 
místo: Jo Nesbø – Netopýr, 4. místo: Winston Groom – 
Forrest Gump, 3. místo: Dan Brown – Inferno, 2. místo: 
Jo Nesbø – Červenka, 1. místo: Christopher Paolini – 
Inheritance 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 
V poslední době velmi často řešíme otázku příspěvku na 
péči, proto jsem se rozhodla v rámci rubriky odborné 
sociální poradenství se věnovat tomuto tématu. 
Co je to příspěvek na péči? 
Příspěvek na péči je peněžitá dávka, která je určená 
osobám, které mají  zdravotní omezení, které vyžaduje 
něčí pomoc. Takzvaný příspěvek na bezmocnost 
poskytuje stát všem osobám, které jsou závislé na cizí 
pomoci ať už o ně pečují jejich blízcí nebo pobývají v 
nějakém zařízení. Pozor! Většina lidí si myslí, že 
příspěvek – peníze a jejich výplata náleží osobě, která o 
osobu blízkou pečuje. To je velice mylná domněnka. 
Příspěvek je určen osobě, která má nějaké zdravotní 
znevýhodnění, skrz které si musí platit péči. Peníze jí tak 
přijdou na účet nebo složenkou do jejich rukou a ona si 
pak sama zaplatí potřebnou např. pečovatelskou službu. 
Jak takový příspěvek získat? 
V první řadě a to radíme opravdu všem, je dobré obejít 
své lékaře. A to jak odborné, např. očního lékaře, tak i 
svého obvodního. Je to z toho důvodu, že váš obvodní 
lékař by měl mít u sebe nejnovější lékařské zprávy a 
musí je mít všechny! To zdůrazňuji, protože vás 
praktický lékař bude na základě zpráv a zjištěných 
nálezů od specialistů sepisovat pro posudkového lékaře 
zprávu o vašem zdravotním stavu. Poté, co budete mít 
tento krok splněný, následuje až podání žádosti. Žádost 
seženete na úřadu práce podle trvalého bydliště. Pokud 
jste z Jihlavy nebo spadáte pod okres Jihlava, zajdete si 
na úřad práce – dávky pro osoby se zdravotním 
postižením, který sídlí na ulici Brtnická 2531/21, tel.: 950 
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123 281. Zde dostanete žádost v tištěné podobě. Další 
variantou, kterou můžete využít je, oslovit nás sociální 
pracovníky v TC. My vám žádost vytiskneme 
z webových stránek MPSV a také vám se žádostí a 
s jejím vyplněním pomůžeme. Také jsme schopni Vám 
poskytnou doprovod přímo až na úřad práce.  
Co vše se v žádosti vyplňuje? 
V žádosti jako každé jiné musíte uvést své osobní údaje 
(jméno, bydliště, datum nar., kontaktní informace), dále 
v žádosti uvádíte své lékaře a to jak očního, tak 
praktického. V žádosti musíte také uvést osobu nebo 
instituci, která vám bude poskytovat péči. Péči může 
poskytovat jak osoba blízká – manžel/ka, děti a další jiné 
blízké osoby. Nejlépe je, pokud tyto osoby žijí s vámi ve 
společné domácnosti nebo alespoň ve stejném městě 
jako vy. Určitě neuvádějte jako pečujícího syna, který 
bydlí na druhé straně České republiky. Sociální 
pracovnice by asi těžko uvěřila tomu, že opravdu každý 
den nebo obden vám poskytuje péči a jezdí za vámi přes 
půl republiky. Uvést můžete i instituci poskytující 
pečovatelskou službu. V žádosti se vyplní jméno pečující 
osoby, datum narození, kontaktní informace a dále se 
pečující osoba podepíše.  
Na co se můžu těšit po podání žádosti? 
Po podání žádosti k příslušnému úřadu práce se můžete 
těšit na návštěvu z úřadu práce. Jedná se o tzv. sociální 
šetření. Sociální pracovnice Vám zavolá a domluví se 
s Vámi na termín návštěvy. Sociální pracovnice z úřadu 
práce přijde přímo za vámi domů a položí vám několik 
otázek, přičemž si bude dělat poznámky.  
Na co se mě může sociální pracovnice ptát? 
Sociální pracovnice má striktně stanovený soupis okruhů 
a otázek na které se Vás může zeptat.  
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Sociální pracovnice se bude zabývat především těmito 
body: 

 mobilita (chůze, vstávání, sedání) 

 orientace (zrakem, sluchem, psychickými funkcemi) 

 komunikace (dorozumět se a porozumět – 
mluvenou i psanou formou) 

 stravování (sám se nakrmit, napít, dodržovat dietní 
režim) 

 oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obuv, sám 
se obléci, obout, vysvléci, vyzout) 

 tělesná hygiena (umývání celého těla, rukou a 
obličeje, česání, čištění zubů) 

 výkon fyziologické potřeby (používání toalety a 
očištění se, používání hygienických potřeb) 

 péče o zdraví (dodržování léčebného režimu) 

 osobní aktivity (stanovit a dodržet denní režim 
odpovídající aktivitám k danému věku) 

 péče o domácnost (nakládání s penězi, nakoupit si 
potraviny, nosit běžné předměty) 

 
Proto, že ne každému člověku může být příjemné si 
pozvat cizí osobu do bytu a mluvit s ní o tom, jakým 
způsobem zvládáte vyprazdňování, nabízíme našim 
uživatelům v rámci odborného sociální poradenství svoji 
přítomnost u tohoto sociálního šetření. Jsme schopni 
s Vámi projít celý okruh otázek, na které se Vás bude 
sociální pracovnice ptát a tak Vás na toto sociální 
šetření připravit jak psychicky, tak i informačně. 
Co následuje po sociálním šetření? 
Poté co si v Vámi sociální pracovnice popovídá o tom, 
jaké úkony nezvládáte, musí navrhnout podle níže 
uvedené tabulky stupeň závislosti. 
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Stupeň 
osoba není schopná 

zvládat 

I.stupeň lehká závislost 3 nebo 4 potřeby 

II.stupeň středně těžká 
závislost 5 nebo 6 potřeb 

III.stupeň těžká 
závislost 7 nebo 8 potřeb 

IV.stupeň úplná 
závislost 

9 nebo 10 potřeb a 
vyžaduje každodenní 
mimořádnou péči 

 
Co se děje dál? 
V dalším kroku žádá úřad práce okresní správu 
sociálního zabezpečení, v jejímž rámci působí místně 
příslušná lékařská posudková služba, o posouzení 
stupně závislosti žadatele. Spolu s touto žádostí posílá 
úřad práce posudkovým lékařům i záznam ze sociálního 
šetření. Žadatel nebo jeho zástupce v této fázi obdrží od 
úřadu práce dopis s názvem Usnesení o přerušení 
řízení. Ani tohoto dopisu se nemusíme obávat. Nejedná 
se o žádné negativní stanovisko ve vztahu k podané 
žádosti. Účel dopisu je ryze administrativní. Jde o to, že 
vypracování lékařského posudku převyšuje běžnou 
délku správního řízení. Z toho důvodu musí ze zákona 
úřad práce toto řízení přerušit, než obdrží zmíněný 
posudek. Lékařská posudková služba si poté vyžádá 
zdravotní dokumentaci především od praktického lékaře. 
Jakmile úřad práce obdrží požadovaný posudek stupně 
závislosti, zasílá žadateli nebo jeho zástupci dopis s 
názvem Vyrozumění účastníka správního řízení. V 
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tomto dopise Vás úřad práce bude informovat o tom, že 
se můžete dostavit a nahlédnout na podklady, na 
základě kterých bude rozhodnuto. Máte tak možnost se 
s posudkem seznámit a případně se k němu vyjádřit 
nebo doložit doplňující dokumenty, např. nové 
lékařské zprávy. Pokud této možnosti nevyužijete. Úřad 
práce po uplynutí 8 dnů vydá rozhodnutí. 
 

Rozhodnutí a co s ním? 
Rozhodnutí  obsahuje výrok o přiznání příspěvku na péči 
v konkrétní výši od určitého měsíce, případně výrok o 
jeho nepřiznání. Dále také obsahuje odůvodnění 
rozhodnutí. Příspěvek může být přiznán trvale, ale nárok 
na něj může být také časově omezen. V poučení pak je 
žadatel seznámen s tím, že proti rozhodnutí je možné 
podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. 
 

Vaše práva a povinnosti 

Tím, že něco získáte, v tomto případě příspěvek na péči 

Vám ale také vzniká POVINNOST. Jde o ohlašovací 

povinnost. To znamená, že pokud pobíráte příspěvek na 

péči a jste hospitalizováni, je Vaší povinnosti nebo 

povinností pečující osoby, abyste oznámili a to 

PÍSEMNĚ do 8 dnů úřadu práce tuto skutečnost. Bude 

to vypadat tak, že na papír klidně rukou napíšete já 

narozena dne toho a toho rodné číslo bytem jsem ode 

dne hospitalizována v tomto zařízení, podpis osoby, 

která tuto skutečnost oznamuje a odešlete dopis na úřad 

práce. Tuto povinnost bych chtěla velmi zdůraznit. Je 

mnoho případů, kdy se setkáváme s tím, že příjemce 

příspěvku tuto povinnost opomenul a úřad práce po něm 

http://www.prispevek-na-peci.cz/doplneni-posudku.html
http://www.prispevek-na-peci.cz/odvolani.html
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chce nyní vrácení příspěvku. Oznámení je nutné i 

v případě byť jste hospitalizování pouze 1 den. Stejné 

oznámení je poté nutné učinit při skončení hospitalizace.  

Oznamovací povinnost je jedna z nejdůležitějších 

povinností, která se pojí s pobíráním příspěvku na péči. 

V dalším díle časopisu se budeme věnovat dalším 

navazujícím povinnostem plynoucím z příspěvku na 

péči.  

Článek napsala sl. Lázničková 

 
 

ZAJÍMAVOST 
 

 Vůně je mocná zbraň. Každé ráno, když na zápěstí 

nebo za ušní lalůčky nanesete kapku vašeho oblíbeného 

parfému, rozehráváte celou bitvu smyslů a vjemů. Už 

odpradávna se za pomoci parfémů a vůní obětovalo 

bohům, a když se parfémy začali vonět i lidé, stal se 

z nich nepostradatelný luxus.  

Základní poučka zní: parfém kápněte na dobře 

prokrvená místa – za uši, na zápěstí, do loketních a 

podkolenních jamek, na krk. 

 

Víte, že Kleopatra, když plula za Césarem měla 

napuštěné plachty jasmínem a růží? Proč asi..aby 

nebylo pochyb...o ničem. 
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Voňaví zabijáci nemocí 

 Bergamot – pomáhá od zahlenění, při zánětech 
dýchacích cest a angíně. Je skvělý na stres, 
sklíčenost a zimní deprese. 

 Borovice – vhodná při infekcích dýchacích cest, 
nachlazení nebo chrapotu. 

 Citrón – pomáhá při chřipce, bolestech hlavy i 
žaludku, snižuje bolest, posiluje imunitní systém. 
Ideální při špatné náladě nebo proti únavě. 

 Grapefruit – posiluje imunitu, tiší bolesti, zlepšuje 
trávení. 

 Eukalyptus - snižuje horečku, desinfikuje, pomáhá 
při nachlazení a zánětu průdušek. 

 Heřmánek – zklidňuje a pomáhá při bolestech 
hlavy, migréně, nespavosti a úzkosti.Snižuje teplotu, 
tlumí bolesti. 

 Levandule – tiší bolest, uklidňuje, pomáhá při 
stresu, chřipce, bronchitidě i zánětech krku. 

 Majoránka – pomáhá při astmatu, nachlazení i 
dýchacích potížích. Podporuje trávení a snižuje 
krevní tlak. 

 Máta – má hojící i antiseptické účinky, snižuje 
horečku, doporučuje se při nachlazení, chřipce. 
Potlačuje nevolnost. Při rýmě stačí nakapat pár 
kapek do kapesníku a vdechovat. 

 Mateřídouška – snižuje bolest kloubů, bolest v krku 
i kašel. 

 Skořice – pomáhá při průjmech, kašli, 
bronchitidách, nachlazení a chřipce. Je výborný i při 
prochladnutí, a navíc zahřívá, uvolňuje a posiluje 
srdce. 
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 Smrk – ideální při kašli, rýmě nebo chřipce. 
Pomáhá protis tresu, nadměrnému pocení a koupel 
je skvělá při silném nachlazení. 

 Tea tree - má antibakteriální účinky, napomáhá 
hojení ran, proti plísní i oparům. 

 
NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 

 

HC Dukla Jihlava – BK Mladá Boleslav 

 1.12.2017 17:30, Horácký zimní stadion 
Rozsvícení velkého vánočního stromu a 
vánoční výzdoby města 

 3.12.2017 od 16:00, Masarykovo náměstí 
Vícedenní akce 
Filmový klub Jihlava - podzim 2017 

 4.9.2017 19:30 - 18.12.2017, Kino Dukla 
Peklo v jihlavském podzemí 

 1.12.2017 - 3.12.2017, Jihlavské podzemí 
Mikuláš na Radniční 

 2.12.2017 - 3.12.2017, Radniční minipivovar 
a pivnice aneb čertovská cesta podzemím 
Radničního pekelného pivovaru s návštěvou 
Mikuláše v nebeském salonku. 

Vánoční prosincový jarmark 

 3. 2.2017 - 23.12.2017, Masarykovo náměstí 

 Vánoční zboží, občerstvení, svařák, 
medovina, punč, jmelí, ... 
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INFO SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA 
 

Máme spočítán výsledek letošního ročníku veřejné 
sbírky Bílá pastelka. Ve sbírkový den 11. října 2017 se 
nám podařilo získat celkem 2 760 152,- Kč, čímž jsme 
překonali loňský výtěžek o téměř 700.000 Kč. Všem 
přispěvatelům do sbírky a také dobrovolníkům, kteří nám 
se sbírkou pomáhali velmi děkujeme. 

 
BESEDA O ČÍNĚ S ONDROU ZMEŠKALEM 
 
Dnešní den jsme byli všichni natěšeni na 

povídání s Ondrou Zmeškalem, který se před 
nedávnem vrátil ze závodu z Čínského Yichangu. 
Ondra již byl v Číně asi před rokem, kde 
absolvoval maraton na Velké čínské zdi.  

Již jsme tedy tušili, že beseda bude zajímavá a 
hlavně záživná. Ondra měl připravenou prezentaci 
s fotkami a ke každé měl svůj malý komentář. 
V prezentaci byla připravená i videa, kupříkladu 
s čínským divadelním vystoupením, ve kterém 
převážně herečky zpívaly a tancovaly.   

Jak jsem se již zmínila, beseda byla opravdu 
skvělá, Ondra nám řekl své zážitky a poznatky, 
které mu přinesly spoustu krásných vzpomínek na 
druhou návštěvu Číny a jeho druhého velkého a 
úspěšného maratonku. 

Chtěla bych tímto moc Ondrovi poděkovat za 
poutavou přednášku, za celý náš tým TyfloCentra, 
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a hlavně mu popřát  spoustu naběhaných 
kilometrů a úspěšných závodů do budoucna. 

Článek napsala sl. Kuncová 

 

STEAK HOUSE ZLATÁ HVĚZDA 
 

Dne 15. 11. 2017 nám pan Kotrba domluvil 

posezení ve Steak Housu Zlatá Hvězda. Sešlo se 

hodně klientů s pracovníky TyfloCentra, a tím bylo 

o zábavu postaráno. Každý si vybral jídlo dle svého 

gusta. Když jsme poobědvali pozdní oběd, dostali jsme 

od pana majitele pana Havelky zdarma kávu a 

medovník. 

Samozřejmě nikdo neodolal a lákavou nabídku přijal 

snad každý. Posezení trvalo až do pozdního 

odpoledne. 

Tímto chceme poděkovat panu majiteli Havelkovi, 

za možnost uspořádání tohoto příjemného posezení a 

hlavně za výborné jídlo, kávu a sladkou tečku na 

konec. Děkujeme také paní servírce, která plnila každé 

naše přání, byla velice ochotná a dle mého názoru se 

nezastavila snad ani na chvíli. 

Pracovníci TyfloCentra Jihlava. 
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OCHUTNÁVKA ČAJŮ U PANA KOTRBY 
 

Dne 23. 11. 2017 jsme přijali milé pozvání od pana 

Roberta Kotrby na ochutnávku čajů v jeho Sauna 

Clubu. Pan Kotrba má ve svém útulném prostředí, kde 

má i svoji masérnu, připravené posezení pro návštěvy, 

které si chtějí vychutnat třeba šálek čaje. 

Pan Kotrba měl pro nás připravené posezení spojené 

s ochutnávkou různých druhů čajů, přičemž nám každý 

druh čaje dal k ochutnání i se svým malým 

komentářem. Jednalo se o speciální značku čaje 

Sonnentor. Závod na zpracování bio čajů a bio koření, 

který se nachází v Čejkovicích, odkud také pan Kotrba 

čaje odebírá. Na tomto místě se mísí zajímavý příběh 

firmy vyrábějící biočaje a biokoření s hodnotami, jakými 

jsou ruční práce, tradice a rodina, spolupráce i 

odpovědnost. 

Následně jsme měli možnost koupit si čaj dle svého 

vkusu a prohlédnout prostory, kde má pan Kotrba 

k dispozici nejen masérnu, ale i saunu a chladící 

bazének. 

Děkujeme panu Kotrbovi za zpříjemnění všedního 

dne a těšíme se na další možnou návštěvu. 

Článek napsala sl. Kuncová 
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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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PROSINCOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU 
JIHLAVA 

 

5. 12. 2017 – BESEDA S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA PANEM 

ING. VRATISLAVEM VÝBORNÝM 

BESEDA SE BUDE KONAT OD 10:00 HOD. NA BRNĚNSKÉ 8. 
PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA BESEDY JE 90 MIN. BUDETE MÍT 

JEDINEČNOU MOŽNOST DOZVĚDĚT SE O AKTUÁLNÍM DĚNÍ 

V JIHLAVĚ, CHYSTANÝCH ZMĚNÁCH A TAKÉ SE BUDETE MOCI 

ZEPTAT NA TÉMATA, KTERÁ VÁS NEJVÍCE ZAJÍMAJÍ. MŮŽETE 

SI PŘIPRAVIT TAKÉ OTÁZKY PRO PANA NÁMĚSTKA 

PRIMÁTORA, KTERÝ VÁM JE JISTĚ RÁD ZODPOVÍ.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 12. 2017. 

 
 

6. 12. 2017 – VÁNOČNÍ PEČENÍ PERNÍČKŮ 

JAKO KAŽDOROČNĚ BUDEME V TYFLOCENTRU JIHLAVA, 
O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00 HOD. PÉCT SPOLEČNĚ 

PERNÍČKY. S SEBOU SI PROSÍM VEZMĚTE VÁLEČEK. 
PERNÍKOVÉ TĚSTO BUDE PŘIPRAVENO. CENA ZA SUROVINY 

BUDE ROZPOČÍTÁNA. NEBUDE CHYBĚT ANI VÁNOČNÍ NÁPOJ, 
KTERÝ NÁM POSKYTNE TU SPRÁVNOU VŮNI A KOUZLO VÁNOC. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 12. 2017. 

 

11. 12. 2017 – VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ 

POJEĎTE S TYFLOCENTREM NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY DO 

BRNA NAVNADIT SE NA TU PRAVOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. 



19 
  

 

ODJEZD Z JIHLAVY Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ STUDENTEM 

AGENCY V 9:05 HOD. ODJEZD Z BRNA DOMŮ DO JIHLAVY 

STUDENTEM AGENCY 15:30 HOD. TRADIČNÍ ADVENTNÍ TRHY 

LIDOVÉHO CHARAKTERU S VÍCE NEŽ 100 PRODEJNÍMI 

STÁNKY, Z NICHŽ VĚTŠINA NABÍDNE ŘEMESLNÉ A DÁRKOVÉ 

ZBOŽÍ. PRODEJCI V TRADIČNÍCH ODĚVECH, VŮNĚ TYPICKÝCH 

VÁNOČNÍCH DELIKATES, ÚTULNÝ PROSTOR ROMANTICKÉHO 

ZELNÉHO RYNKU, KDE ZAPOMENETE NA PŘEDVÁNOČNÍ 

SHON. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI CO NEJDŘÍVE 

Z DŮVODU DOSTATEČNÉ KAPACITY MÍST V AUTOBUSE.  

  

12. 12. 2017 – BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ JIHLAVA 

 
Do TyfloCentra Jihlava přijde pan zástupce ředitele 
městské policie v Jihlavě pan Mgr. Stanislav Maštera 
spolu s preventistkou Mgr. Květou Klimešovou, se kterou 
mimochodem spolupracujeme v rámci osvětových 
přednášek během školního roku. Představí vám 
městskou policii, jakou funkci vykonává a jak nám 
běžným občanům slouží a s čím se my na ni můžeme 
obracet. Tématem bude také bezpečnost ve městě 
Jihlava a prostor bude jistě i pro volnou diskuzi. Můžete 
se tak dotázat na věci, které Vás zajímají nebo které 
zrovna řešíte a jsou vám nejasné.  

V TyfloCentru Jihlava, Brněnská 8 od 10:00 hod. do 11:30 

hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 12. 2017 
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13. 12. 2017 – VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

VÁŽENÍ A MILÍ KLIENTI A PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA JIHLAVA, 
JE TU PŘEDVÁNOČNÍ OBDOBÍ A TO JE TEN SPRÁVNÝ ČAS SE 

NA CHVÍLI ZASTAVIT, SEJÍT SE A POPOVÍDAT SI V KOLEKTIVU 

PŘÍJEMNÝCH LIDÍ. PROTO VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ 

POSEZENÍ, KTERÉ SE BUDE KONAT  
DNE 13. 12. 2017 OD 12:00 HOD.  

V RESTAURACI U FRANTIŠKA. PROSÍME VÁS O CO 

NEJVČASNĚJŠÍ ZAMLUVENÍ DOPROVODŮ. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 12. 2017 
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BLAHOPŘÁNÍ 
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci prosinci 

Regina Fialová 
Zdeněk Blažek 

Miluše Chumanová 
Miroslav Liml 
Eva Malečková 
Petr Matoušek 

Marie Potůčková 
Jiří Stejskal 

Mgr. Zita Zábranská 
Hana Kinzlová 

Milan Spáčil 
Miluše Jandová 

 
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho 

zdraví vtip. Neboť smích léčí  
 

Zákazník: "Poraďte mi nějaký účes." Holička: "A co 
třeba účes Ferda Mravenec?" Zákazník: "A jak 

vypadá?" 
Holička: "Vidím, že máte na hlavě tři vlasy, tak já 

bych vám jeden vytrhla a ze dvou udělala tykadla." 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Vážení a milí klienti a přátelé TyfloCentra Jihlava, o.p.s., 

děkujeme Vám za přízeň a důvěru v roce 2017. 
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v 

novém roce 2018 hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. 
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Za přízeň a podporu v roce 2017 děkujeme i našim 

dárcům a partnerům: 

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/

