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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
máme za sebou poslední měsíc roku 2017 a ty
nejkrásnější svátky roku. Věřím, že jste si je užili
v blízkosti svých nejmilovanějších a do roku 2018 jste
vykročili s úsměvem.
Koncem roku si všichni dávají předsevzetí, já si však
vždy vzpomenu, na to, co si přeji. Přeji si, abychom byli
všichni v roce 2018 zdraví a šťastní.
Doufám, že když se ohlédnete za rokem 2017, zjistíte,
že jste ho prožili nejlépe, jak jste mohli. Snad jste si
dopřáli oddech, něco nového se naučili a zažili.
Věřím, že rok 2018 pro nás všechny bude příznivý a
prožijeme ho v radosti a ve zdraví.
V prvním lednovém vydání časopisu Střípky z Jihlavy
jsme si pro Vás připravili malé ohlédnutí za akcemi,
které se udály ještě v minulém roce. V rámci odborného
sociálního poradenství vás seznámíme s novou
kompenzační pomůckou a také se samozřejmě můžete
těšit na nabídku akcí, která je trošku ve sportovnějším
duchu. Takže oprašte brusle a buďte ve střehu.
S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
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KNIHY DO UŠÍ
Případ Lída Baarová : rozhovory herečky s Josefem
Škvoreckým
Žánr: autobiografie
Autor: Lída Baarová, Josef Škvorecký
Čte: Lída Baarová, Josef Škvorecký
Délka záznamu: 1 CD-ROM 3:13 hod.
Dostupné z: Městská knihovna Jihlava
Pravdivá zpověď hvězdy předválečného a válečného
filmu. Autentický zvukový záznam jejího přiznání z roku
1982.
V létě v roce 1982 se ve španělském Alicante v letním
bytě MUDr. Dohnala setkala herečka Lída Baarová se
spisovatelem Josefem Škvoreckým. Zřejmě poprvé tu
Lída Baarová mluví opravdu upřímně. Josef Škvorecký
si z hovorů pořizoval amatérský zvukový záznam, který
hodlal literárně zpracovat.
Největší část vyprávění zabírá podrobný popis života v
německé filmové společnosti UFA, kam přijela
dvacetiletá Baarová v roce 1934. V Německu žila do
roku 1938. I zde, tak jako v Československu, zažívala
obrovskou slávu. Byla neobyčejně krásná a dokázala
svého půvabu náležitě využít.
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BESEDA S NÁMĚSTKEM PRIMÁTORA ING.
VRATISLAVEM VÝBORNÝM
Dne 5. 12. 2017 k nám do TyfloCentra Jihlava,
o.p.s., na Brněnskou 8, přišel na besedu náměstek
primátora pan Ing. Vratislav Výborný. Pana náměstka
jsme k nám pozvali především z toho důvodu, aby se
seznámil s našimi uživateli, a zjistil, s jakými každodenní
problémy týkající se nedostatků v městské komunikaci
v Jihlavě se musí naši uživatelé potýkat.
Besedy se zúčastnilo celkem 13 uživatelů a
probíhala formou diskuze. Každý z uživatelů mohl vznést
otázku či dotaz na téma, které je pro něj samotného
nejdůležitější. Nejvíce se řešil stav jihlavských chodníků,
který je ve velmi neuspokojivém stavu. Konkrétně se
řešila ulice Seifertova a Telečská. Dozvěděli jsme se a
také pochopili, že opravit jen tak nějaký chodník není
lehká záležitost, když vlastník komunikace musí dát
souhlas, a zároveň musí proběhnout dohoda mezi
subjekty, jako jsou vodovody a kanalizace. Panu Ing.
Výbornému přijde na e-mail denně 10 zpráv ohledně
požadavku na opravu komunikace. Tyto žádosti se snaží
řešit, a předávat je dál zodpovědným osobám. Sám nás
vyzval k tomu, abychom sledovali nedostatky v Jihlavské
komunikaci a upozorňovali na ně. Konzultovali jsme také
přechody v Jihlavě, konkrétně místo, kde přechod není a
měl by být a to je u zastávky Za Prachárnou. Toto místo
trápí naše uživatele asi nejvíce. Je zde největší pohyb
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osob se zrakovým postižením a dále seniorů, jelikož se
tu nachází hned dva domy s pečovatelskou službou.
Pan náměstek nám sdělil potěšující zprávu, že příští rok
2018 se tento přechod začne budovat. Bude disponovat
také osvětlením. Dozvěděli jsme se také informaci
ohledně jednoho z největších dopravních omezení, které
se chystá na příští rok, a to konkrétně zhruba od března
do listopadu 2018 bude zcela uzavřen Brněnský most.
Objízdná trasa tedy povede přes sídliště Březinky.
Vzhledem k tomu, že dle statistiky každý den přijede do
Jihlavy 13. 000 lidí, budeme muset počítat v příštím roce
se ztíženou dopravou po Jihlavě. Pokud chceme mít
nový, bezpečný a funkční most, musíme proto obětovat
své pohodlí, a pár měsíců vydržet toto dopravní
omezení. Nebudu se tu dlouho rozepisovat o celé naší
debatě, protože celková schůzka trvala více jak 90
minut, ale zmíním se letmo ještě o městském nádraží v
Jihlavě, které by mělo do budoucna převzít roli nádraží
hlavního, a projde celkovou rekonstrukcí s kompletním
vybavením a to by mělo být do roku 2020. V plánu do
roku 2019 je ještě vybudování obchvatu Jihlavy.
Abych nepsala pouze o nedostatcích, které
uživatelé řešili, musím zmínit také pár kladných
referencí. Jedna z nich byla přímo na paní Plchovu
z Magistrátu města Jihlavy – oddělení silničního
hospodářství, která nám do organizace pravidelně zasílá
informace ohledně plánovaných uzavírek. My ji tímto
velice děkujeme.
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Na konci besedy jsme se dále s panem náměstkem
v rámci našeho projektu TyfloPoint, (partnerský projekt a
Magistrát města Jihlavy zde figuruje jako partner)
domluvili, že bychom na jaře příštího roku uspořádali
společnou akci zaměřenou přímo na nedostatky
v jihlavských ulicích.

Jsme velice rádi, že za námi pan náměstek
primátora Ing. Výborný přišel, a zodpověděl nám
veškeré naše dotazy. Tímto mu děkujeme a jsme
potěšeni, že problémy osob se zrakovým postižením
nejsou panu náměstkovi lhostejné, a nabízí nám další
příležitost pro společné setkání.
Článek napsala sl. Lázničková
7

BESEDA S MĚSTSKOU POLICIÍ JIHLAVA
Dnes jsme měli naplánovanou besedu s městskou policií
u nás v TyfloCentru Brněnská, konkrétně s preventistkou
městské policie paní Mgr. Květoslavou Klimešovou
a zástupcem ředitele městské policie panem Bc.
Stanislavem Mašterou.
Beseda byla pojata volně, tedy se klienti mohli doptávat
na různé dotazy a zajímavosti ohledně bezpečnosti
v Jihlavě a fungování jihlavské městské policie.
Všichni účastníci vášnivě debatovali nad různými tématy.
Klienti se ptali na komunikace, chodníky a na vše s tím
související ohledně pro ně bezpečného přesouvání se po
Jihlavě.
Pan Maštera i paní Klimešová rádi odpověděli na
kteroukoliv otázku či dotaz. Mluvilo se také o rušení nočního
klidu, pořvávání lidí v tzv. areálu Březinek či na náměstí.
Také se klienti ptali na pejsky a jejich venčení na volno či
zmínili téma, předkládání občanských průkazů strážníkům
městské policie, jelikož hodně klientů je zcela nevidomých a
občas se jim kvůli venčení pejsků stalo to, že po nich
městská policie vyžadovala občanský průkaz. Klienti jsou
v tomto případě velice nedůvěřiví a bojí se, aby se vůbec o
strážníka jednalo.
Pan Maštera dal jasně najevo, že pokud některý ze
strážníků vyzve občana k předložení občanského průkazu,
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má občan právo zeptat se na číslo strážníka městské
policie, který je povinen ho sdělit a občan se může
informovat na čísle 156 městské policie, zda se opravdu
jedná o konkrétního policistu.
Jedno z témat bylo zaměřené i na naše romské
spoluobčany a celkovou bezpečnost Jihlavy. Pan Maštera
všechny klienty uklidnil, že se nemají čeho obávat, jelikož
Jihlava je jedno z měst, které je velice bezpečné. V závěru
besedy již všichni klienti vyčerpali svá témata a rozloučili se
s panem Mašterou a paní Klimešovou, přičemž si popřáli
krásné svátky.

My tímto děkujeme všem účastníkům debaty za přijetí
našeho pozvání a paní Klimešové a panu Mašterovi
přejeme krásně prožité vánoční svátky a klid a pohodu po
celý další rok.
Článek napsala sl. Kuncová
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VELKÝ SEZNAM VÝHOD PRO DRŽITELE
PRŮKAZU ZTP/P 1. ČÁST
Innogy nabízí slevu na zemní plyn
 zákazníkovi, který je držitelem průkazu ZTP/P
 zákazníkovi, s nímž žije ve společné domácnosti
osoba blízká, která je držitelem průkazu ZTP/P.
Toto mohou být např. rodiče nezletilého dítěte, jež
je držitelem průkazu ZTP/P, anebo osoby, které
poskytují pomoc držiteli průkazu ZTP/P.
 sleva za odebraný zemní plyn je 20Kč/MWh dle
aktuálního ceníku
 stačí předložit občanský průkaz a platný průkaz
ZTP/P nebo rozhodnutí o přiznání průkazu
 slevu si můžete domluvit na zákaznické lince innogy
zdarma 800 11 33 55 nebo na jakémkoliv
zákaznickém centru.
Osoby s nárokem na státní příspěvek i O2 Slevu
držitel průkazu ZTP/P
držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty
osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se
stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona
108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o
nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí
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příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle
písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C
Zvýhodnění je možné čerpat buď na pevnou linku
nebo na mobil.
Státní příspěvek na mobilní služby 200,-Kč na pevnou
linku také. O2 Sleva na mobil 49,-Kč na pevnou linku
210,-Kč.
Slevu lze získat vyplněním žádosti na kterékoliv O2
prodejně.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Zdravotnictví a sociální pomoc v praxi
1. část
Nástup do nemocnice
 každý pacient má právo vybrat si nemocnici, kde
bude hospitalizován
 co s sebou – doklad totožnosti, průkaz pojištěnce,
seznam aktuálně užívaných léků, případně starší
lékařské zprávy (pokud je máte), doklad o pracovní
neschopnosti (pokud jej máte vystaven), kontakt
na ošetřujícího lékaře, hygienické potřeby, ručník,
pyžamo, župan, domácí pevnou obuv, kompenzační
pomůcky (naslouchadlo, berle…)
 co si NEBRAT – cennosti, šperky kreditní karty ani
větší hotovost
 při příjmu do nemocnice se nebojte zeptat
na všechno, co vás zajímá
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 u hospitalizace dítěte se v předstihu
o možnosti pobytu jeho doprovodu

informuje

Příjem do nemocnice
 k nástupu se dostavte v dohodnutý čas do příjmové
kanceláře
příslušného
lůžkového
oddělení,
neváhejte se kdykoli obrátit na ošetřující personál,
může se tím zabránit nedorozumění a vaší případné
nespokojenosti!!!
 nezapomeňte zdravotníky informovat o lékové,
potravinové či jiné alergii!!!!
 důležité je personál nemocnice informovat o vašich
schopnostech a omezeních při pohybu, provádění
osobní hygieny, vstávání z lůžka, oblékání,
používání toalety, …
 v průběhu přijetí budete požádáni o písemný
informovaný souhlas s hospitalizací (včetně uvedení
kontaktů na osoby, které bude moci nemocnice
informovat o vašem zdravotním stavu)
 během vyšetření byste měli být srozumitelně
informováni o vašem zdravotním stavu, důvodech
hospitalizace a navrhovaném léčebném nebo
diagnostickém postupu, současně vám budou
vysvětlena možná rizika související s poskytováním
zdravotních služeb a také možné alternativy léčby
 v případě operace či podobném zákroku od vás
bude vyžadován písemný souhlas s tímto výkonem,
před jeho podpisem vám lékař vysvětlí jeho průběh i
případná rizika
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Klávesnice pro slabozraké
Také bychom vás rádi informovali ohledně pořízení nové
kompenzační pomůcky do organizace. Jedná se o
žlutočernou klávesnici pro slabozraké. Kontrastní
provedení v kombinaci s velkými písmeny zajišťují
maximální možnou čitelnost, české rozložení kláves
usnadňuje orientaci a sada multimediálních tlačítek
zpříjemňuje práci s počítačem. Ovládněte multimédia. V
horní části klávesnice naleznete osm speciálních kláves,
které umožňují rychlé spuštění emailového klienta,
návrat na domovskou stránku internetového prohlížeče,
a také ovládání hlasitosti a multimédií. Můžete tedy
pohodlně ovládat přehrávání hudby, filmů, nebo
hlasitosti, aniž byste museli sundat ruce z klávesnice.
Snadná obsluha. Vynikající čitelnost nejen pro osoby s
horším zrakem, ale i pro děti zajišťuje kontrastní žlutočerné provedení klávesnice. Na černém rámu jsou
umístěny žluté klávesy s nadstandardně velkými tučně
natištěnými černými fonty, která jsou dobře viditelné i za
velmi špatných světelných podmínek. Pro zprovoznění
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klávesnice není nutná instalace. Stačí ji pouze zapojit do
USB konektoru počítače.

ZAJÍMAVOST
Máme po vánočních svátcích, které se samozřejmě
neobejdou
bez
pohádek,
které
k vánocům
neodmyslitelně patří. Já jsem se nyní na jednu
z takových vánočních pohádek zaměřila, a podařilo se
mi o ní vypátrat pár zajímavostí. Konkrétně se jedná o
Mrazíka, který oslavil 53 let. Tato ruská pohádka v
tuzemsku zdomácněla, a nikdo si bez ní nedokáže
představit Vánoce. Mohlo by se tedy zdát, že Mrazíka
známe všichni nazpaměť, ovšem já jsem vypátrala pár
zajímavostí, o kterých možná ani nevíte.
Herečce, která ztvárnila roli Nastěnky, bylo v době
natáčení pouhých 14 let. Polibek, který dostala od
Ivánka, byl její vůbec první v životě.
Představitel Mrazíka v originálním znění pohádky zpívá
o smrčku, v české verzi o štíhlé jedličce a ve skutečnosti
je ve snímku vidět borovice.
Režisér nakázal všechny dobroty na svatební hostině
v závěru pohádky natřít petrolejem, aby herci během
natáčení neujídali, a záběry se tak mohly opakovat.
Po premiéře pohádky se strhla lavina žádostí o ruku
Nastěnky.
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Roli dědečka Hříbečka hrála žena a to Galina Borisova.
Nejhorší film všech dob – Toto označení si vysloužil
Mrazík v USA, kde jej vysílali poprvé v devadesátých
letech.
Louskání ořechů zuby, které předvádí Marfuša, bylo prý
opravdové. Prý kvůli tomuto nadání také herečka tuto
roli dostala.
V době natáčení pohádky 1964, nebyl v okolí Moskvy
sníh, proto se musel štáb přemístit až za polární kruh.

VÁNOČNÍ VEČÍREK
Jako každý rok ani v roce 2017 jsme nemohli
opomenout tradiční vánoční večírek. Tentokrát oproti
minulému roku jsme se rozhodli uspořádat večírek
v restauraci U Františka hned u Masarykova náměstí. Je
to sice menší restaurace, ale zato s velmi příjemnou
a ochotnou obsluhou, a také velmi příznivými cenami.
Protože
vánoční
večírek
patří
k jedněm
z nejdůležitějších akcí v roce, byla účast opravdu hojná.
Vánočního večírku se zúčastnilo celkem 22 klientů.
Večírek byl zahájen úvodním slovem paní ředitelky Mgr.
Ivety Bělovové, která poděkovala všem klientům za
projevenou přízeň v roce 2017, a celkově zhodnotila již
uplynulý rok 2017. Aby ten následující rok 2018 byl pro
nás dobrým rokem, připili jsme si všichni na zdraví,
protože když není zdraví, není ani radost. Protože
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TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. myslí na své klienty, celkové
náklady za přípitek, obložené mísy a slané pochutiny
byly zafinancovány ze zdrojů TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
Doufáme, že jste se všichni příjemně bavili, chutnalo
vám jídlo a celkově jste si večírek užili.

IN – OUT
Pro rok 2018 jsme pro vás připravili novou rubriku
s anglickým názvem IN – OUT. Co to znamená a o čem
rubrika bude? IN je výraz pro něco, co je v módě, co letí,
co se nosí a je moderní. OUT je pravý opak slova IN.
Protože nynější doba s sebou přináší velké změny
v tom, co je moderní, vyvíjí se stále nové technologie,
věci, móda a vše se velmi rychle mění, rozhodli jsme se
v této rubrice věnovat vždy nějaké novince. Abyste
věděli, co některé nové výrazy znamenají, co zrovna letí
a je moderní. Dobu sbírání céček vystřídaly jiné hity, se
kterými vás nyní budeme pomalu seznamovat.
MACBOOK
I když to podle nadpisu vypadá, že by toto téma
mohlo vydat na celou knihu, bude tento článek jen
takovým krátkým shrnutím toho, co je MacBook dnes a
co byl v minulosti. Měl by vám pomoci orientovat se v
tom, jaké modely jsou k dostání dnes a jaké byly k
dostání dříve. Pokud byste případně kupovali starší
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MacBook z druhé ruky, budete díky tomuto textu snad
vědět, jak starý MacBook opravdu kupujete.
Konec tlachání, pojďme na to.
Nejprve začnu trošku obecně o samotném stroji.
MacBook byl uveden v květnu 2006 jako náhrada
staršího přenosného počítače iBook G4, a převzal od
něj tak žezlo tzv. “entry-level” notebooku u značky
Apple. Neznamená to prakticky nic jiného, než že se
jedná o nejlevnější model, jaký má Apple v nabídce.
MacBooky byly narozdíl od iBooků vybaveny novými
Intel procesory v rámci přechodu Apple z původních
procesorů PowerPC.
Samotný MacBook je (alespoň v USA) určen pro
studenty, kteří od notebooku nepožadují vysoký
grafický výkon, ale používají je na běžné uživatelské
činnosti jako je prohlížení webu, sledování videa,
poslech hudby, psaní dokumentů a podobně.
MacBook toho svým výkonem v současnosti
zvládá mnohem více, a tak není problém na něm
kódovat video, sledovat film ve FullHD rozlišení nebo si
dokonce zahrát nějakou tu hru. Tento nejlevnější Apple
laptop je také nejprodávanějším Macem vůbec. Od
doby, kdy se prodává, do současnosti se prodalo přes
10 milionů kusů!
První MacBooky byly na trh dodávány s
operačním systémem Mac OS X Tiger, později byly
17

vybaveny verzí Leopard a u současné generace
nalezneme aktuální systém Mac OS X Snow Leopard.
Pro přehlednost uvedu významné milníky v historii
MacBooku v bodech:
- květen 2006: Na trh byl uveden první MacBook jako
náhrada staršího iBooku G4. V nabídce Applu se
objevují rovnou dva bílé a jeden černý model, které se
liší konfiguracemi. Pro černý MacBook se mezi
fanoušky značky postupně zažije název BlackBook.
- listopad 2006, květen 2007, listopad 2007, únor
2008: V těchto měsících se nijak neměnil design
MacBooků ani počet modelů, docházelo pouze k
updatům konfigurací.
- říjen 2008: Byly představeny nové MacBooky v
hliníkovém provedení (ve dvou konfiguracích), výroba
černého MacBooku byla ukončena a byla ponechána
jediná konfigurace bílého plastového modelu.
- květen 2009: Update konfigurace plastového modelu.
Hliníkové modely zůstávají nezměněny.
- červen 2009: Konfigurace hliníkových modelů je
upravena, ale zároveň jsou tyto modely přejmenovány
na MacBook Pro, a tudíž nadále nepatří pod klasické
MacBooky.
- říjen 2009: Byl představen nový MacBook se
zakulacenějšími tvary, skleněným touchpadem a LED
podsvícením.
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
21. NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ŠACBERK 1. 1. 2018
 KČT, odbor Tesla Jihlava
 Trasy: min. 5 km.
 Kontakt: Ing. Míla Bradová, tel. 736 754 080
 e-mail: mila_bradova@volny.cz
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
 v podání Leo Válka, rodáka z Jihlavy
 od 17.00 novoroční pohoštění, zástupci města
podávají „svařák“
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ JIHLAVA
 Kostel sv. Jakuba Většího
 5. 1. 2018 od 16:30 hod.
BRATŘI EBENOVÉ
 24.1.2018 19:30 hod. - 24.1. 2018 22:00 hod.
 DIOD - Divadlo otevřených dveří
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VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ
I tento rok, již tradičně jsme vyrazili na Vánoční trhy do
Brna. Na všech zúčastněných bylo vidět již v Jihlavě, že
vánoční nálada je v plném proudu a ani nevadilo, že
Brno není zrovna za rohem. I když sněhu bylo po málu,
atmosféru to nijak neovlivnilo. Atmosféru dotvářely různá
vystoupení na podiu jako například taneční vystoupení
romských dětí, vánoční písničky zřejmě v podání
místních dětí.
Nejdříve jsme navštívili Náměstí Svobody, které nás
uvítalo vůní pečených kaštanů a prostředím, které bez
přestání dýchalo na každém rohu vánoční atmosférou.
Nesměla chybět ani společná fotografie všech
zúčastněných před obrovským, nazdobeným osmnácti
metrovým vánočním stromem. Dali jsme si rozchod a
ponořili se do tajů a překvapení malých i velkých stánků
všeho druhu. Podle organizátorů by měl trh zahrnovat i
představení zhruba pětiny nových prodejců. Mohli jsme
zde najít stánky s roztodivnými svíčkami, stánky plné
různých až omamných vůní, nesměly ani chybět stánky
s různými hrníčky všech tvarů, barev a samozřejmě
stánky plné jak nealkoholických, tak alkoholických
nápojů a samozřejmě také stánky s jídlem od sladkého
po slané. Poté jsme si zašli do Ristorante Piazza na
oběd, protože nás přepadl strýček hlad. Neopomenuli
jsme ani na vánoční trhy na Zelném trhu.
Článek napsal praktikant pan Kordina
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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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LEDNOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU JIHLAVA
8. 1. 2018 a zároveň 22. 1. 2018 – BRUSLENÍ
POJĎTE ZAHÁJIT BRUSLÍCÍ SEZÓNU. AKCE SE KONÁ OD
11:30 HOD. – 12:30 HOD. NA HORÁCKÉM ZIMNÍM STADIONU
JIHLAVA. CENA 30,-KČ. CENA ZA PŮJČENÍ BRUSLÍ: 50 KČ.
VRATNÁ ZÁLOHA: 200 KČ. SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA
BRNĚNSKÁ 8 V 11:00 HOD. NEBO PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ
NA JINÉM, PRO VÁS VHODNĚJŠÍM MÍSTĚ. ZVEME NEJEN
ZKUŠENÉ BRUSLAŘE, ALE I ZAČÁTEČNÍKY. K DISPOZICI BUDE
VIDOUCÍ DOPROVOD A NA STADIONU JSOU TAKÉ K ZAPŮJČENÍ
OPĚRNÉ BRANKY PRO UDRŽENÍ LEPŠÍ STABILITY.

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 5. 1. 2018 a
na druhý termín do 19. 1. 2018

16. 1. 2018 – INFORMATIVNÍ SCHŮZKA – BUĎTE V OBRAZE
PŘIJĎTE NA PŘÁTELSKÉ A INFORMATIVNÍ POSEZENÍ DO
TYFLOCENTRA JIHLAVA, O.P.S. DOZVÍTE SE JAKÉ ZMĚNY A
NOVÉ VĚCI JSME NA ROK 2018 PŘIPRAVILI A TAKÉ
INFORMACE, KTERÝMI BYCHOM VÁS RÁDI OBOHATILI.
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. V 10:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 1. 2018.
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31. 1. 2018 – TRÉNINK PAMĚTI S PANEM ING. BERÁNKEM
PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA
5429/1A TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA ING.
JAROSLAVA BERÁNKA. TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00
HOD.
PŘIJĎTE SI DOKÁZAT, ŽE MÁTE JEŠTĚ SVĚŽÍ PAMĚŤ!
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 30. 1. 2018.
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci lednu
Balík Miroslav
Dvořáková Eliška
Fleischmannová Zdena
Háva Jan
Hroudová Melánie
Janeček Vladimír
Klečatská Romana
Kunc Jan
Pekárková Jana
Sobotka Jindřich
Šopa Zdeněk
Tomek František
Vlašín Rudolf
Zmeškal Ondřej
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
NA SILVESTRA: „A KDYŽ VYDRŽÍŠ DO PŮLNOCI
NEPÍT, UVIDÍŠ PRASÁTKA... HODNĚ PRASÁTEK...
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DÁRCI A SPONZOŘI
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¨

Soukromí dárci:
Paní Jaroslava Brabcová, Pan Lukáš Franc, paní
Růžena Dolejší, pan Vladimír Hepner, pan Stanislav
Vaněk, paní Jana Faltová, pan Ing. Zdeněk Jaroš
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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