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VÁŢENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Vítá Vás časopis Střípky z Jihlavy v dalším jarním
měsíci. Duben snad přinese konečně jarní počasí,
sluneční paprsky, které nás nabijí tolik potřebnou
energií, a s tím spojenou dobrou náladou. Velikonoce
nám neúprosně ťukají na dveře, a s nimi spojené
barvení vajíček, pletení pomlázky, pečení perníčkŧ a
někteří z nás mají jistě Velikonoce spojené s jarním
úklidem. Nic by se ale nemělo přehánět, a proto si tyto
svátky uţijte v klidu, pohodě a bez zbytečných stresŧ.
Na jednom se shodneme určitě všichni. A to, ţe
Velikonoce jsou příleţitostní čas na setkání s přáteli,
rodinnou pohodu a strávení příjemných prvních jarních
dní.
Připomeňme si akce, které nás provázely v měsíci
březnu. Stihli jsme si uţít bruslení a zvukovou střelbu.
Opomenout nesmíme ani besedu zprostředkovanou
organizací Bílý kruh bezpečí, nebo trénink paměti
v rámci Národního týdne trénování paměti, anebo
příjemnou ochutnávku čajŧ u pana Kotrby v jeho Sauna
clubu.
A na co se mŧţeme těšit v dubnu?
Duben se ponese ve znamení besed a informativních
přednášek, ale také se vrátíme do dětských let,
a zadovádíme si v zábavním parku Robinson, vyplaví se
nám endorfiny a zbavíme se stresu. Těšíte se? Určitě
máte na co. Tak seberte odvahu a vstříc novým
záţitkŧm!
Těšíme se na společné setkání s Vámi.
3

BESEDA S BÍLÝM KRUHEM BEZPEČÍ
Ve čtvrtek 1. března jsme se v hojném počtu sešli
s uţivateli v TyfloCentru, jelikoţ byla domluvena
zajímavá přednáška čili beseda s paní magistrou
Vyhnanovskou a panem magistrem Křoustkem, kteří
k nám přišli povědět něco o komunikaci s osobami
agresivními a plačtivými, a řekli nám, jakým zpŧsobem
s těmito osobami jednat. Přednáška byla realizována
především z dŧvodu partnerské spolupráce v rámci
evropského projektu TyfloPoint, registrační číslo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008.
V prvé řadě došlo k představení organizace. Paní
magistra Vyhnanovská mluvila o náplni organizace,
přičemţ zmínila, ţe pomáhají obětem domácího násilí,
při stalkingu, podvodech a také, pokud dojde k ublíţení
na zdraví, snaţí se těmto obětem pomoci.
Pan magistr dále představil jihlavskou pobočku,
která funguje od roku 2012, sídlí v centru Globus, a
nejenom ţe pomáhají obětem trestných činŧ, ale také
poskytují zdarma poradenství v akutních ţivotních
situacích, a jsou schopni poskytnout okamţitou finanční
pomoc lidem, kteří jsou obětmi tzv. šmejdŧ.
Přednáška pokračovala na téma: Jakým zpŧsobem
komunikovat s agresivním člověkem, a co dělat?
Dozvěděli jsme se, ţe je dŧleţité nedráţdit člověka,
nejlépe odejít, vŧbec nereagovat, nechodit k němu,
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pokud se kontaktu nelze vyhnout, musíme si hlídat
neverbální komunikaci. Stáhneme bradu k prsŧm,
nekříţíme ruce, nedáváme v bok, nesmíme zasahovat
do osobní zóny, která je rŧzná, ale přibliţně jsou to 2
metry od agresora. Kdyţ máme konflikt například doma
s partnerem, necháme ho vyvztekat, nechlácholíme ho,
kdyţ nás uráţí, zeptáme se na dŧvod, proč tak jedná, a
kdo ho naštval.
Při osobním kontaktu s agresorem hovoříme klidně,
stručně, pevně, pokud by nás chtěl napadnout,
upozorníme, ţe budeme křičet, či okamţitě volat policii.
Telefon na městskou policii je 156. Pokud agresora
známe, pouţíváme jeho jméno k oslovení, pokud by i tak
došlo k fyzickému napadení, začneme křičet a dáme to
pořádně najevo.
Dalším dŧleţitým bodem přednášky bylo to, jakým
zpŧsobem říci slušně ne. Tedy, ţe se mŧţeme zachovat
asertivně, jelikoţ máme na to právo, máme právo říci, co
se nám líbí a co ne.
Paní magistra se nás ptala, co nám pomáhá, kdyţ
jsme naštvaní. Zmínila, ţe je dŧleţité se odreagovat,
někdo mŧţe zkusit procházku, jít uklízet, vyvztekat se do
polštáře, nebo také pomáhá jen tak si něco malovat či
čmárat. Pan magistr dále mluvil o tzv. nutné obraně. Jde
o přiměřenou obranu, kdy je dŧleţité udělat útočníkovi
takovou újmu na zdraví, která bude sice větší, ale
zároveň útok musí probíhat, abychom se mohli bránit.
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Například, pokud máme u sebe pistoli a někdo nás
napadne, tak nemŧţeme útočníka zastřelit, jelikoţ uţ
toto nespadá do přiměřené újmy na zdraví.
V poslední části jiţ mluvili naši přednášející o
podomních prodejcích, a jak se jim bránit. Upozornili, ţe
po Jihlavě se jich v tuto dobu pohybuje nadmíru, hlavně
prodejci energií. Zmínili příklad, ţe v Jihlavě chodí velice
kultivovaná
paní,
která
se
prezentuje,
jako
zprostředkovatel slev u zdravotní pojišťovny. Nabízí tyto
slevy lidem, kteří jsou k ní dŧvěřiví, pustí si ji do domu a
večer zjistí, ţe jim odcizila peněţenku. Paní magistra
nastínila našim uţivatelŧm, jak se chovat při setkání
s podobnými lidmi. Dŧleţité je zkříţit ruce, dát je v bok,
či do kapes, dívat se na tzv. třetí oko, které je mezi
obočím, stát zpříma a mít co nejmenší mimiku. Mezi
další dŧleţité aspekty patří, stáhnout bradu na prsa a
hlídat si osobní zónu.
Přednáška našich hostŧ byla více neţ zajímavá.
Uţivatelé byli nadmíru spokojeni, doptávali se rŧzné
věci.
Chtěli bychom za skvělou přednášku poděkovat jménem
celého TyfloCentra a našich uţivatelŧ nejen paní
magistře Vyhnanovské, ale také panu magistru
Křoustkovi. Přednáška byla velice přínosná a oceňujeme
podání praktických informací i ve vtipné formě. Těšíme
se na další moţné setkání!
Článek napsala sl. Kuncová
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KNIHY DO UŠÍ
Proč muţi neposlouchají a ţeny neumí číst v
mapách
Ţánr:
Autor: Pease, Allan
Čte: Jan Kolařík, Kateřina Veselá a Martin Veselý
Délka záznamu: 1 audio CD (9 hod. 22 min.)
Dostupné z: Městská knihovna Jihlava Hluboká 3. patro
Muţi a ţeny jsou odlišné bytosti.
Kvŧli své kontroverzní knize o rozdílech mezi myšlením
ţen a muţŧ procestovali Allan a Barbara Peaseovi celý
svět a shromáţdili nejnovější poznatky z oboru výzkumu
mozku, z evoluční biologie, psychologie a sociologie.
Výsledek jejich úsilí, vám moţná překvapivým, avšak
humorným a čtivým zpŧsobem vysvětlí dŧvod existence
napětí rozepří mezi příslušníky obou pohlaví a pokusí se
najít zpŧsob, jak se s nimi vypořádat.
Přečtěte si tuto knihu a konečně pochopíte, proč muţi
nikdy neposlouchají a proč ţeny neumí číst v mapách.
Po odhalení tohoto tajemství příslušníkŧ opačného
pohlaví se uţ nikdy nebudete muset za nic omlouvat.
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VELKÝ SEZNAM VÝHOD PRO DRŢITELE
PRŮKAZU ZTP/P 3. ČÁST
Slevy poskytované IDS JMK
Drţitelé prŧkazŧ ZTP/P mohou při cestování vlakem
vyuţít dva druhy tarifu:Tarif ČD – v rámci tohoto tarifu si
kupují zlevněné jízdenky ČD pro drţitele prŧkazu ZTP/P.
Tyto jízdenky nemohou dále pouţít při případném
přestupu na regionální autobusy. Tarif IDS JMK – po
předloţení prŧkazky ZTP/P si mohou v předprodeji
zakoupit zlevněnou jednorázovou jízdenku, která je
přestupní a mohou s ní tedy dále přestoupit na
regionální autobusy. Pozor – tyto jízdenky IDS JMK je
nutno před nástupem do vlaku označit na nástupišti v
označovači. Prŧvodci drţitele prŧkazu ZTP/P mají vţdy
nárok
na
bezplatnou
přepravu.
Podrobnosti
viz. www.idsjmk.cz/ztp.aspx
Modrý anděl přeprava osob nabídka pro OZP
Slevy pro hendikepované spoluobčany. Kaţdý, kdo se
řidiči taxi prokáţe prŧkazem ZTP/P jezdí za niţší sazbu.
Samozřejmě pro hendikepované občany, kteří mají
asistenčního psa nebo invalidní vozík platí také sníţená
cena, i kdyţ si vyţádají přepravu zvířete nebo kombi.
Více
info
viz.
www.modryandel.cz/cenik/specialni-nabidka/ztp-aztpp
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Sleva na antivirové programy společnosti ESET
Slevu pro drţitele prŧkazu ZTP/P na všechny produkty
určené pro samostatná PC – podrobné info viz.
www.eset.com/cz/o-nas/pro-novinare/tiskovezpravy/article/eset-nod32-drzitele-prukazu-tp-ztp-aztpp-mohou-uplatnit-50-slevu/

Osvobození od daně ze staveb podle zákona o dani z
nemovitosti
Od daně ze staveb ze staveb osvobozuje:
a) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které
pobírají příspěvek na ţivobytí nebo jsou osobou
společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na
ţivobytí pobírá a jsou drţiteli prŧkazŧ ZTP a ZTP/P, a to
v rozsahu, v jakém slouţí k jejich trvalému bydlení,
b) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví
fyzických osob, které pobírají příspěvek na ţivobytí nebo
jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která
příspěvek na ţivobytí pobírá a jsou drţiteli prŧkazu ZTP,
a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví drţitelŧ
prŧkazu ZTP/P.
Úleva na dani z příjmu podle zákona o dani z příjmŧ
Poplatníkŧm se vypočtená daň za zdaňovací období
sniţuje o tyto částky:
– 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní dŧchod pro
invaliditu I. nebo II. stupně z dŧchodového pojištění
podle zákona o dŧchodovém pojištění nebo zanikl-li
nárok na částečný invalidní dŧchod z dŧvodu souběhu
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nároku na výplatu částečného invalidního dŧchodu a
starobního dŧchodu,
– 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní dŧchod pro
invaliditu III. stupně nebo jiný dŧchod z dŧchodového
pojištění podle zákona o dŧchodovém pojištění, u něhoţ
jednou z podmínek přiznání je, ţe je plně invalidní,
zanikl-li nárok na plný invalidní dŧchod z dŧvodu
souběhu nároku na výplatu plného invalidního dŧchodu
a starobního dŧchodu nebo je poplatník podle zvláštních
předpisŧ plně invalidní, avšak jeho ţádost o plný
invalidní dŧchod byla zamítnuta z jiných dŧvodŧ neţ
proto, ţe není plně invalidní,

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Zdravotnictví a sociální pomoc v praxi
Práva pacienta
 nebojte se vyuţívat svá práva
 lékař a pacient jsou partneři, jako pacient nejste
v podřízeném postavení vŧči lékaři!!!
 nebojte se jít k jinému lékaři nebo do jiného zařízení,
pokud nejste spokojení
 pokud nejste spokojeni s péčí, které se vám dostalo,
nebo s přístupem personálu, nebojte se to říci
příslušnému pracovníkovi nebo nadřízenému
Volba lékaře nebo zdravotnického zařízení
 kaţdý si mŧţe zvolit svého registrujícího lékaře –
lékaře, který o vás pečuje v případě zdravotních
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obtíţí, v rámci preventivních prohlídek a pravidelně
vás sleduje, pokud trpíte nějakým chronickým
onemocněním
 jednou za 3 měsíce mŧţete změnit registrujícího
lékaře
 pokud nemŧţete najít praktického lékaře, který by vás
mohl vzít do péče, obraťte se na zdravotní pojišťovnu
– ta je ze zákona povinna zajistit vám příslušnou péči
se zařízeními se kterými má uzavřené smluvní vztahy
Povinná mlčenlivost zdravotníků
 kaţdý
zdravotník
má
povinnost
zachovávat
mlčenlivost
o všech
skutečnostech,
kterých
se dozvěděl v souvislosti s péčí o vás, o vašem
zdravotním stavu, hospitalizaci, diagnóze, prognóze
Informace o zdravotním stavu
 lékař je povinen vám sdělit vše co se týká vašeho
zdraví; je povinen srozumitelně podat informaci
o výsledcích našich vyšetření, o moţných zpŧsobech
léčby a prognóze onemocnění
 mŧţete vyslovit zákaz podávání informací o vašem
zdravotním stav jakékoliv další osobě nebo osobám
Souhlas s poskytováním zdravotní péče
 kromě výjimek uvedených v zákoně (například
ochranné léčení nařízené soudem) vám mŧţe být
proveden zdravotní úkon pouze tehdy, vyslovíte-li
s ním souhlas
 máte také právo léčbu odmítnout
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 nedobrovolná hospitalizace – je moţná jen z dŧvodu,
které jsou výslovně stanoveny v zákoně (osoba
ohroţuje bezprostředně a závaţným zpŧsobem sebe
nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo
touto poruchou trpí, či je pod vlivem návykové látky
Podání stíţnosti
 pokud nejste se zdravotní péčí spokojeni, mŧţete
podat stíţnost řediteli zdravotnického zařízení, pokud
nebudete s jejím vyřízením spokojeni, mŧţete
se obrátit na příslušný krajský úřad a v případě
fakultní
nemocnice,
psychiatrické
nemocnice
a některých
odborných
léčebných
ústavŧ
na Ministerstvo zdravotnictví
 stíţnost mŧţete podat na konkrétního lékaře, a to
České lékařské komoře nebo se mŧţete obrátit
na zdravotní pojišťovnu

ZAJÍMAVOST
NĚCO NA TOM VEJCI JE!
Zajímavosti, které o obyčejném vajíčku ještě moţná
nevíte
Vajíčko je ABSOLUTNÍ základ domácích zásob. Dá se
pŧjčit u sousedky a vţdy zachrání situaci, kdyţ je hlad
nebo chuť na něco dobrého. Kde by bez něj byla česká
kuchyně? Nedělní bábovka, knedlíky, řízky v trojobalu,
buchty a pořádná snídaně… A co teprve Velikonoce! Co
jste o vejci ještě nevěděli?
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1. Superpotravina
Aţ budete rodině chystat snídani, myslete na to, ţe
vejce patří mezi nejvýţivnější potraviny na světě! A má
to svou logiku, vţdyť kdybychom ho slepici nesebrali,
vzniklo by uvnitř kuře. Jedno vejce natvrdo obsahuje
vitaminy A, E, B5, B12, B2 a vitamin D, dále fosfor,
selen, kyselinu listovou, vápník i zinek. To vše v jednom
kulatém balení.
2. Neztloustnete!
Ne nadarmo doporučují fitness trenéři a dietologové
klientŧm jíst vejce. Je plné bílkovin a obsahuje zdravé
tuky, zato sacharidy ve výrazné menšině. Navíc vás
zasytí na dlouho, i kdyţ jedno vařené vejce má asi jen
77 kalorií.
3. Jak dlouho vydrţí?
Za čerstvé vejce se povaţuje takové, které není starší
neţ devět dnŧ po snášce. Trvanlivost vajec je pak 28 dní
po snesení. Pokud tedy pouţíváte vejce z obchodu,
zjistíte datum snášky po odečtení 28 dnŧ od minimální
trvanlivosti. Po uplynutí devítidenní lhŧty uţ je vhodné
pouţívat vejce pouze k vaření nebo pečení.
4. Hnědá, nebo bílá?
Moţná vás někdy napadlo, jaký je rozdíl mezi bílou a
hnědou skořápkou. Bílá vajíčka snášejí slepice s bílým
peřím, hnědá vajíčka jejich kropenaté a hnědé příbuzné.
Zajímavé však je, ţe hnědá vejce mají silnější skořápku.
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Podobné to je se zabarvením ţloutku. Jeho odstín je dán
vyloţeně jen sloţením krmiva. Domácí vejce jej vţdy
mívaly sytě zbarvený díky kvalitní výţivě, ovšem dnes uţ
jsou také vajíčka z obchodu uvnitř krásně oranţová,
neboť správné krmné směsi, které zpŧsobí toto
zabarvení, pouţívají i velkochovy.
5. Cholesterolu se nebojte
Dříve se konzumace vajec nedoporučovala kvŧli
vysokým dávkám cholesterolu, ale tato teze uţ je dávno
překonaná. Je dokázáno, ţe vajíčka ve skutečnosti
nezvyšují krevní cholesterol. Tělo si ho totiţ dokáţe
pomocí jater vyprodukovat spoustu samo. Pokud
posnídáte vejce, játra svou produkci cholesterolu prostě
omezí. Naopak, vejce zvyšují ―dobrý‖ HDL cholesterol,
který potřebujeme pro kardiovaskulární zdraví.
6. Největší vejce je z ČR!
Věřte nebo ne, ale největší vejce na světě pochází z
České republiky! V roce 2005 ho snesla slepice paní
Věry Ouškové ze Strunkovic nad Volyňkou na
Strakonicku. Měřilo na výšku téměř 9 cm, váţilo 210 g a
mělo obvod 21 cm. Naše největší vajíčko bylo zasláno
do Londýna na zápis do Guinessovy knihy rekordŧ a
potom našlo domov v Muzeu kuriozit v Pelhřimově.
Rozměry slepice nejsou známé :)
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7. Vejce dodají cholin
Ţe nevíte, co to je? Cholin je veledŧleţitá ţivina a hodně
lidí ho nemá dostatek. Tato látka je zásadní pro náš
organismus a často se váţe na vitamin B. Cholin
ovlivňuje mnoho zásadních funkcí, za všechny
připomeňme roli v produkci signálních molekul v mozku.
8. Lépe uvidíte
Nejen mrkev, ale i vejce pomohou k dobrému zraku.
Vajíčka totiţ obsahují lutein a zeaxantin, antioxidanty
uţitečné pro oči. Zajišťují obnovení sítnice a omezují
riziko vzniku šedého zákalu či makulární degenerace.
Navíc se ve vejcích nachází jiţ zmíněný vitamin A, který
oči chrání před slepotou.
9. Zasytí nás!
Vejce skutečně dokáţou neuvěřitelně rychle zasytit!
Pokud máte vlčí hlad, slupněte dvě natvrdo uvařená
vajíčka a uvidíte, ţe se budete cítit příjemně sytí.
Obsahují zasycující makroţiviny a pomŧţou vám získat
kontrolu nad vaší vŧlí. Jinými slovy, pokud si dáte
vaječné jídlo, s největší pravděpodobností se ubráníte
nájezdŧm na lednici a uzobávání všeho, co vám přijde
pod ruku. Nebudete mít prostě hlad ani potřebu se
přejídat.
10. Jsou výborná
Pokud odhlédneme od všech zdravotních hledisek,
vajíčka jsou prostě moc dobrá. Navíc nás v kuchyni vţdy
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podrţí! Zvláště pak v té české. Jen se zamyslete:
knedlíky, buchty, šunkofleky, nudle, pomazánky,
majonéza, španělský ptáček, kulajda, lívance… Prostě
se bez nich neobejdeme. Aţ je budete kupovat,
pomyslete také na svoji odpovědnost a podpořte vejce z
volných chovŧ a chovŧ na podestýlce. Vţdyť slepicím
máme být za co vděční!
OCHUTNÁVKA ČAJŮ U PANA KOTRBY
Dne 20. března 2018 jsme navštívili pana Roberta
Kotrbu v jeho Sauna Clubu. Pozval nás na tradiční
posezení
spojené
s ochutnávkou
čajŧ
značky
Sonnentor.
Pan Kotrba za asistence pana Jakubíka pečlivě vybral 4
druhy čaje, které jsme dostali k ochutnání, a zároveň
jsme se o kaţdém čaji dozvěděli nějakou zajímavost
a účinek jednotlivých bylinek, které jsou v daném čaji
obsaţeny.
Tyto čaje značky Sonnentor pochází ze závodu na
zpracování bio čajŧ a bio koření a nachází se
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.
Panu Kotrbovi tímto moc děkujeme
a příjemně strávené dopoledne!

za

pozvání

Článek napsala paní Cabajová
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ZVUKOVÁ STŘELBA
Dne 6. března 2018 se uskutečnil opět turnaj ve zvukové
střelbě. Celkem bylo přítomno 6 hráčŧ a proběhly 3 kola
střelby. Zde se mŧţete podívat v přehledné tabulce na
umístění hráčŧ. Upozorňujeme, ţe se nestala tisková
chyba, ale opravdu se jedná o dvě druhá místa, jelikoţ
paní Limberková a pan Vondra měli stejný počet bodŧ.
Máme dvě druhá místa. Jedná se o velmi výjimečnou
situaci, která byla velice úsměvná a pobavila všechny
přítomné hráče.
Umístění

Jméno

Počet bodŧ

1

Zdeněk Šopa

299,8

2

Petra Limberková

293,7

2

Josef Vondra

293,7

3

Ladislav Limberk

291,0

4

Pavel Doleţal

273,9

5

Hana Heuschneiderová

260,5
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IN – OUT
KDO JE TO FOOD BLOGGER?
O čem bude v tomto článku řeč? Ti z Vás, co
navštěvovali hodiny angličtiny asi tuší, ale pro ty z vás,
co jste na angličtinu nechodili a nemáte ani tušení,
připojuji vysvětlení. Food znamená jídlo. Čte se fŧd. A co
slovo Blogger ? Dŧleţitá část slova, coţ je „blog― vzniklo
staţením anglického „web log―, coţ v češtině zhruba
znamená „webový zápisník― Blogger je tak člověk, který
má na internetu zápisník o jídle. Česky to zní divně,
proto i v česku se ujal název food blogger čte se fŧd
bloger. Slovo blog dnes slyšíme na kaţdém kroku. Kde
kdo má svŧj blog. Blog je vlastně také webová stránka.
Je tu ale pár zásadních rozdílŧ: Články na blogu jsou
řazeny chronologicky. Nejnovější článek je vţdy jako
první. Pŧvodním smyslem blogŧ bylo jakési psaní online
deníku. Dnešní blogy ale uţ dávno nejsou ţádnými
deníčky s (pouze) osobními záţitky autorŧ. Většinou se
ale týkají určitého tématu či oblasti – např. blog o vaření.
Blogy přináší nové články pravidelně a často. Čtenáři na
nové příspěvky čekají, těší se na ně, vytváříte si se
čtenáři vztah. Blog umoţňuje čtenářŧm zanechávat
komentáře. Pod kaţdým článkem je moţné zanechat
svŧj názor, připomínku, námět apod. Blog je tudíţ
skvělým komunikačním nástrojem – čtenáři mohou
přímo komunikovat s autorem.
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TYFLOCENTRUM JIHLAVA, O.P.S.
CERTIFIKOVANÉ PŘÁTELSKÉ MÍSTO
Co je to přátelské místo? Přátelské místo se dá
definovat rŧzně. Někoho by mohlo napadnout, ţe je to
takové místo, kde se k Vám lidé chovají hezky, kde
dostanete kávu nebo čaj, kde se cítíte dobře a
v bezpečí. Kde máte přátele, kterým si mŧţete
postěţovat, nebo naopak sdílet své ţivotní radosti či
úspěchy. Ano, i takto lze chápat přátelské místo. My ale
máme na mysli něco víc.
Přátelské místo je název projektu, jehoţ cílem je vytvořit
národní síť certifikovaných poskytovatelŧ sluţeb, u
kterých by klienti s nejrŧznějšími typy omezení měli
garanci profesionálního přístupu a přístupnosti sluţeb.
Manaţerem tohoto projektu je Mgr. Pavel Wiener, který
společně se svojí manţelkou Mgr. Renatou Ruckou celý
projekt jiţ od roku 2009 realizuje. Mgr. Pavel Wiener
věří, ţe tento projekt pomŧţe konečně rozšířit školení do
úřednických
sfér,
a
našim
handicapovaným
spoluobčanŧm se bude na úřadech jednat bezpečněji a
bez rŧzných nedorozumění.
Právě TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. tímto projektem
prošlo, a stalo se tak jedním z certifikovaných
přátelských míst. Na celý seznam přátelských míst se
mŧţete podívat přímo na těchto webových stránkách
www.pratelskamista.cz Mezi další přátelská místa
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včetně naší organizace patří např. Botanická zahrada
Hlavního města Prahy, pobočky České spořitelny,
Innogy Praha, nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích u
Velkého Meziříčí, a mnoho dalších institucí. Celkově se
jedná o 77 organizací, které vlastní certifikát Přátelské
místo.
Aby se organizace mohla stát certifikovaným přátelským
místem, musí projít speciálním školením, kde si účastníci
školení osvojí nejdŧleţitější pravidla komunikace s lidmi
všech handicapŧ včetně seniorŧ. A právě takovéto
školení jsme absolvovali i my, zaměstnanci TC. Na
základě tohoto školení jsme pak mohli získat jiţ zmíněný
certifikát.
Slavnostního předávání certifikátŧ se zúčastnila
paní ředitelka Mgr. Iveta Bělovová Dolejší a zástupkyně
sl. Bc. Andres Lázničková. Předávání proběhlo dne 12.
3. 2018 v Clarion Congress Hotel Prague za přítomnosti
manaţera projektu pana Mgr. Pavla Wienera a jeho
manţelky Renaty Rucké. Při příleţitosti letošního
předání certifikátŧ novým Přátelským místŧm se
patronkou projektu Přátelská místa - garance sluţeb bez
bariér stala Taťjana Medvecká, herečka, dabérka a
kromě jiného drţitelka Českého lva a dvou Cen Thálie.
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Za TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. jsme velice rádi, ţe
právě naše organizace je jedním z certifikovaných
Přátelských míst a mohli jsme převzít certifikát právě
z rukou takové známé osobnosti jako je Taťjana
Medvecká.

Na fotografii paní ředitelka Mgr. Bělovová s manaţerem
projektu Mgr. Pavlem Wienerem a Taťjanou Medveckou
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Společná fotografie: zleva Renata Rucká s manţelem a
manaţerem celého projektu panem Mgr. Pavlem
Wienerem, paní ředitelka TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
Mgr. Iveta Bělovová, patronka projektu Taťjana
Medvěcká a Bc. Andrea Lázničková
Kromě certifikátu, jsme také převzali samolepku
Přátelské místo, která bude nalepena na vchodových
dveřích naší organizace. Samolepka tak bude značit to,
ţe
naše
organizace
disponuje
profesionálním
personálem, který zná pravidla komunikace s osobami
s rŧznými druhy handicapŧ a ví, jaké jsou jejich potřeby
a specifika.
Článek napsala sl. Lázničková
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
JIHLAVSKÉ JARMARKY 2018
 Stánkový prodej farmářských a řemeslných výrobkŧ
 20. 4. 2018 – Masarykovo náměstí
DEN PTACTVA
 1. 4. 2018 – ZOO Jihlava
VÍTÁNÍ JARA SLADKÝMI VÍNY
 Radniční restaurace, Masarykovo náměstí, Jihlava
 7. 4. 2018 od 11:00
PUTOVÁNÍ 2018 – NAHORU A DOLŮ
 Městská knihovna Jihlava
 16. 4. 2018 od 17:00
NOVÝ ZÉLAND SAKRA TĚŢKO
 Městská knihovna Jihlava
 Cestovatelská přednáška Moniky a Jirky Vackových
 19. 4. 2018 od 17:00
PŘÍBĚH BÍLÉHO INDIÁNA
 A TAJEMSTVÍ PERUÁNSKÝCH TALISMANŦ
 Beseda s Áronem Aronsonem
 26. 4. 2018 od 17:00
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NEZAPOMEŇTE PŘIJÍT
 Aktivizační program s trenérkou paměti Janou
Vejsadovou určený seniorŧm a lidem se zdravotním
znevýhodněním.
 Pouze pro váţné zájemce!
 Přihlášky do kurzu: studovna pro dospělé, 2.
poschodí, maximální počet účastníkŧ: 20
 Kaţdou středu 9 – 11:30 hodin
 11. 4. 2018 - 16. 5. 2018

JAK OBARVIT VELIKONOČNÍ VAJÍČKA BEZ
UMĚLÝCH BARVIV
Barvení vajíček patří společně s pletením pomlázky,
setím oseníčka a pečením beránka ke klasickým
velikonočním tradicím. Obarvit sytě a rovnoměrně
všechna vajíčka dnes není s potravinářskými barvami
ţádný sloţitý úkol. Co kdyţ se ale právě v
nedokonalosti, originalitě a experimentu ukrývá to pravé
umění?
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Suroviny pro různé barevnosti:
šedohnědá
1 litr červeného vína
světle ţlutá
šafrán
kanárkově ţlutá
kurkuma
zelená
špenát
kopřivy

fialová
mraţené lesní borŧvky
hnědá
cibulové slupky
dubová kŧra
modrá
červené zelí
červená
šustí z červené cibule a
pokrájená červená řepa

Postup:
Při barvení těmito ingrediencemi postupujeme vţdy
stejně. Suroviny nejprve rozvařte zhruba 10 minut ve
vodě s octem v poměru zhruba jeden panák (0,4
decilitru) na ¾ litru vody. Pak přidejte čerstvá vajíčka,
která 10 minut vařte, a odstavte z ohně. Pokud touţíte
po opravdu jasných a zářivých barvách, nechejte je v
barevném nálevu alespoň 2 dny a prŧběţně otáčejte.
Dbejte především na to, aby vajíčko zŧstalo po celou
dobu barvení zcela ponořené. Čím více jednotlivých
ingrediencí dáte vařit, tím bude barva sytější.

MINIBURZA PRÁCE
Dne 22. 3. 2018 jsme se na Úřadě práce v Jihlavě
zúčastnili miniburzy práce, která byla zaměřená na
osoby se zdravotním postiţením. Představili se zde
nejen regionální zaměstnavatelé s nabídkou volných
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pracovních míst, ale i další organizace s nabídkou
poradenství a sluţeb.
Paní ředitelka Mgr. Iveta Bělovová spolu s Bc. Andreou
Lázničkovou, Dis. informovaly potenciální zájemce o
pracovním uplatnění v oblasti sociální práce a upřesnily,
jaké vzdělání, popřípadě kurz, je nutný pro práci s
handicapovanými lidmi.

Na fotografii zleva paní ředitelka Mgr. Iveta Bělovová se
zástupkyní Bc. Andreou Lázničkovou
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INZERCE
Nevyhazujte nepotřebné věci! Nevyhazujte věci,
které by mohly poslouţit někomu jinému. A hlavně,
nevyhazujte věci, o kterých nevíte, ţe by mohli někomu
jinému pomoci či udělat radost.
Pokud máte doma kompenzační pomŧcku, kterou
nevyuţijete 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 vloţí do
časopisu INZERCE. Inzerce je zdarma.
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DUBNOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU JIHLAVA
5. 4. 2018 – TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ
ŠANCI VYHRÁT MÁ KAŢDÝ

PŘIJĎTE SE ZÚČASTNIT TURNAJE VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ.
TENTOKRÁT SE BUDE JEDNAT O TÝMOVÝ TURNAJ. ZAČÁTEK
TURNAJE V 10:00 HOD. TĚŠIT SE MŦŢETE JAKO VŢDY NA
MALÉ OBČERSTVENÍ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 4. 2018.

11. 4. 2018 – Prezentace kompenzačních pomůcek
od firmy NUMEX
OD 10:30 HOD. – 12:00 HOD. V TYFLOCENTRU JIHLAVA,
O.P.S. NA BRNĚNSKÉ 8. PAN MGR. MORAVEC Z FIRMY
NUMEX, SPOL. S.R.O. FIRMA NUMEX, POD KTEROU SPADÁ
SERVER NEVIDIM.CZ BYLA ZALOŢENA V ROCE 1994. PŦSOBÍ
PŘEVÁŢNĚ V BRNĚ A VELKÉM MEZIŘÍČÍ, KDE ZAMĚSTNÁVÁ
PRACOVNÍKY PŘEVÁŢNĚ S POSTIŢENÍM ZRAKU.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI
DO
9. 4. 2018
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17. 4. 2018 – PŘEDNÁŠKA OHLEDNĚ PŘÍSPĚVKŮ PRO OZP
OD 10:00 HOD – 11:30 HOD. NA ADRESE BRNĚNSKÁ 8
PŘIJĎTE SE INFORMOVAT OHLEDNĚ DÁVEK A PŘÍSPĚVKŦ, NA
CO MÁTE A NEMÁTE NÁROK? MŦŢE NA VÁS PŘIJÍT
KONTROLA? ODKUD? A CO BUDE KONTROLOVAT? PANÍ
MGR. SUKOVÁ VYUČUJÍCÍ NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE
SOCIÁLNÍ JIHLAVA VÁS SEZNÁMÍ S JEDNOTLIVÝMI DÁVKAMI A
VŠÍM, CO JE DOBRÉ VĚDĚT.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI
DO
16. 4. 2018

19. 4. 2018 – PREZENTACE KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
TYFLOSERVIS JIHLAVA

TYFLOSERVIS JIHLAVA NAŠE SPŘÁTELENÁ ORGANIZACE NÁM
PŘEDSTAVÍ NĚKOLIK KOMPENZAČNÍCH POMŦCEK, KTERÝMI
OPROTI NÁM TYFLOCENTRU JIHLAVA DISPONUJÍ. BUDE SE
JEDNAT PŘEDEVŠÍM O KOMPENZAČNÍ
POTŘEBY A TAKÉ LUPY.
OD 10:00 HOD. NA ADRESE BRNĚNSKÁ 8

POMŦCKY

DENNÍ

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 18. 4. 2018

25. 4. 2018 (STŘEDA) – ZÁBAVNÍ PARK ROBINSON
POJĎTE S NÁMI ZA ZÁBAVOU DO PARKU ROBINSON, KTERÝ
SE NACHÁZÍ V JIHLAVĚ U NÁKUPNÍHO DOMU KAUFLAND.
TĚŠIT SE MŦŢETE NA SKLUZAVKY, TRAMPOLÍNY A TAKÉ
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SPECIÁLNÍ NAFUKOVACÍ KOULE, KTERÝM SE ŘÍKÁ BAMPERZ.
POKUD JSTE ZVĚDAVÍ, NEVÁHEJTE SE PŘIHLÁSIT. KAŢDÝ SI
MŦŢE VYZKOUŠET COKOLIV DLE LIBOSTI A ODVAHY. SRAZ
V TC
NA
BRNĚNSKÉ 8 V 9:45 HOD. ODJEZD
Z MASARYKOVA NÁM . LINKOU Č. 3 V 10:09 HOD. CELKOVÁ
DÉLKA AKCE BUDE CCA 60 – 90 MIN.

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 24. 4. 2018

26. 4. 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, ŢE MÁTE JEŠTĚ SVĚŢÍ PAMĚŤ!
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 4. 2018.

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU
4. 4. 2018 Individuální konzultace PhDr. Dana
Marková Chlumova 1a
13. 4. 2018 Individuální konzultace PhDr. Dana
Marková Chlumova 1a
18. 4. 2018 – ShareClub od 10:00 hod.
Na adrese Chlumova 1A. Seminář s paní Mgr.
Šeredovou
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci dubnu
Ing. Jaroslav Beránek
Růžena Dolejší
Pavel Doležal
Josef Hladík
Bořivoj Marek
Monika Mašterová
Mária Šmejkalová
Hana Řehořková
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí
„

Pane vrchní, kdyţ máme ty Velikonoce, přineste mi
svěţí jarní kávu.‖
„Lituji, pane, ale Jar nám právě došel.‖
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DÁRCI A SPONZOŘI

32

¨

Soukromí dárci:
Paní Jaroslava Brabcová, Pan Lukáš Franc, paní
Rŧţena 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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