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STŘÍPKY Z JIHLAVY
Časopis pro slabozraké a nevidomé

Fotografie z exkurze v jihlavské pražírně KORUNA.
Na fotografii pan Michal Daniel, paní Bc. Hančíková,
DiS., paní Polanská, pan Vondra
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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Vítáme Vás v podzimním měsíci říjnu. Z tropických
teplot jsme skočili rovnou do pravého podzimního
počasí, které se na mnoha místech projevilo i mrazivými
teplotami. Přes léto jsme si užili mnoho slunečných dní,
kterých bude nyní už zřejmě pomálu a nezbývá nám než
čerpat nashromážděnou energii z těchto dní.
Ohlédněme se za měsícem září, kdy jsme
uspořádali turnaj ve zvukové střelbě, které se zúčastnili
jak zkušení střelci, tak i klienti, kteří se se střelbou
setkali poprvé. Žádanou akcí byla také přednáška
o kávě, která se uskutečnila v kavárně a pražírně
Koruna. Součástí této exkurze byla také úžasná
ochutnávka kávy.
A co chystáme na říjen? V říjnu budeme mít velice
nabitý program, co se různých akcí týče. Na začátku
měsíce se pro nahlášené účastníky uskuteční rekondice
ve sportovním duchu na Sykovci. Další týden bude
v rámci týdne sociálních služeb v TyfloCentru Jihlava
den otevřených dveří. Rok utekl jako voda a máme tu
opět celonárodní veřejnou sbírku Bílá pastelka. Její
výtěžek podpoří speciální služby pro nevidomé a těžce
zrakově postižené poskytované v celé ČR. A abychom
také podnikli nějaký výlet, vypravíme se do historického
vojenského letiště Praha-Kbely. Konec měsíce završíme
po menší přestávce tréninkem paměti pod vedením
pana Ing. Beránka.
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A co nás čeká v blízké budoucnosti? K oslavě 15. výročí
naší organizace bychom rádi zorganizovali benefiční
ples a to v termínu 30. 11. 2018 v prostorách Hotelu
Gustav Mahler, v Kongresovém sále. Bližší informace
spolu s pozvánkou obdržíte na svých emailech.
Přejeme všem krásný podzimní čas a těšíme se na
společná setkání s Vámi!
S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ
Dne 20. 9. 2018 jsme uskutečnili turnaj ve zvukové
střelbě, který začal v deset hodin. Tentokrát se turnaj
konal v horních prostorách organizace a musíme
pochválit účastníky střelby, kteří dodržovali klid a nechali
ostatní spoluhráče se soustředit.
Turnaje se zúčastnilo 6 klientů. Někteří byli pravidelnými
střelci, ale zúčastnili se i klienti, kteří se se zvukovou
střelbou setkali poprvé. Tentokrát jsme stanovili na první
kolo 10 střel a na ostatní 2 kola střel pouze 5.
Turnaj jsme si tradičně zpříjemnili malým občerstvením
ve formě párku v rohlíku.
Vítězem turnaje se stal pan Josef Vondra. Za své
prvenství získal reflexní batůžek, reflexní pásku
a pouzdro na doklady.
Gratulujeme vítězi a těšíme se na další souboj ve
zvukové střelbě.
V následující tabulce můžete vidět, jaké bylo pořadí
jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje zapojili dne 20. 9.
2018 v TyfloCentru Jihlava.
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Pořadí

Jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Josef Vondra
Zdeněk Šopa
Ilona Ptáčková
Hana Heuschneiderová
Aleš Zdražil
Miluše Jandová

Celkový
počet bodů
193,8
192,6
175,4
174,6
117,8
83,7

Všem vám děkujeme za účast a těšíme se na další
setkání s vámi na příštím turnaji.
Článek napsala paní Cabajová
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O KÁVĚ NA KÁVĚ
Dne 25. září jsme se vydali do jihlavské vyhlášené
pražírny s názvem Koruna. Jak jsme se během poutavé
přednášky od pana majitele Michala Daniela dozvěděli,
název Koruna nevznikl náhodou. Dříve v místech, kde
nyní sídlí zmíněná pražírna, byl provozován bufet, který
nesl tento název. Prostřídalo se zde spoustu dalších
možných obchůdků a provozoven, až se nakonec do
krásných prostor usídlil pan Daniel se svoji pražírnou,
které ponechal jméno po zmiňovaném bufetu.
Během přednášky jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací. Mimo jiné, jak se káva pěstuje, jak
dozrává, kdy je správný čas na pražení kávy, jaká je
nejideálnější doba a teplota pražení, ale také jsme zjistili,
jaký je rozdíl mezi dvěma nejpopulárnějšími druhy kávy
a to mezi Arabicou a Robustou. Pan Daniel vyprávěl
o vzniku jeho podniku, a také mluvil o kávách, které
v pražírně zpracovávají, a odkud je dováží. Měli jsme
možnost osahat si zrnka kávy před zpracováním i po
zpracování a očichat si i slupky z kávy, které voněly po
ovoci. Jak pan Daniel zmínil: „Káva je vlastně ovoce“.
Během povídání o kávě jsme měli dvojí ochutnávku,
přičemž spousta z nás se nad šálkem rozplývala
a někteří ještě doma o půlnoci nezamhouřili oka.
Káva byla výtečná, a samozřejmě nejen během
besedy, ale také po skončení padaly všemožné otázky
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a dotazy. Přednáška nás oslovila natolik, že jsme se
domluvili na další možný termín, aby si přednášku mohli
užít i ti, kteří neměli možnost, kvůli omezené kapacitě,
exkurzi absolvovat. Závěrem jsme si mohli zakoupit
v pražírně různé druhy kávy, z různých zemí světa.
Přednáška byla velice záživná a my tímto děkujeme
panu Danielovi a těšíme se na další posezení, jelikož
káva není jen přežitek, ale hlavně požitek!
Článek napsala slečna Kuncová
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KNIHY DO UŠÍ
Příhody z černého kufříku
Žánr: Humoristické, anglické povídky
Autor: Archibald Joseph Cronin
Čte: Heda Čechová
Rozsah: 1 audiodisk (06:48:18)
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká
Úsměvné povídky, odehrávající se v malém skotském
městečku na počátku 20. století, líčí příhody mladého
lékaře Finlaye Hyslopa a jeho pacientů.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Invalidita 3. stupně omezuje nárok na nemocenskou
U příjemců invalidního důchodu pro invaliditu prvního a
druhého stupně, kteří pracují a jsou účastni
nemocenského pojištění, činí doba pro poskytování
nemocenského (tzv. podpůrčí doba) nejdéle 380
kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní
neschopnosti, tzn., že je stejně dlouhá jako u jiných
zaměstnanců.
Pracující poživatelé invalidních důchodů pro invaliditu
třetího stupně mají nároky na nemocenské omezeny ve
stejném rozsahu jako poživatelé starobních důchodů.
Jejich podpůrčí doba, tedy doba, po kterou lze
nemocenské pobírat, činí nejdéle 70 kalendářních dnů
při jedné pracovní neschopnosti a současně nejdéle
70 kalendářních dnů v rámci jednoho kalendářního roku.
Nemocenské se jim přitom poskytuje nejdéle do
skončení zaměstnání.
Celková podpůrčí doba u poživatele invalidního důchodu
třetího stupně (a stejně tak starobního důchodce) činí
84 dní. 84 dní se skládá z 14 dnů náhrady mzdy
vyplácené zaměstnavatelem a 70 dní vyplácení
nemocenského státem. Po uplynutí této doby můžete
zůstat v dočasné pracovní neschopnosti, ale nárok na
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výplatu nemocenské mít již nebudete. Do podpůrčí doby
se započítávají i předchozí doby nemoci z předchozích
380 dní, pokud od skončení poslední nemocenské
neuplynulo alespoň 190 dní.
Zdroj: MPSV.cz,Mesec.cz
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ZAJÍMAVOST
Padákovina slouží k výrobě ekologických sáčků na
potraviny
Vyřazená padákovina z armádních skladů může mít své
další využití. Dva mladíci z ní nechávají šít v Pardubicích
sáčky, které jsou alternativou mikrotenových. Na začátku
srpna spustili internetový obchod, o „saaczech“, jak svůj
výrobek nazvali, je zájem velký.
„Rozčilovalo nás, že musíme pořád v obchodech
používat mikrotenové sáčky. Inspirovali nás i kluci z
firmy Nicknack, kteří dělají vratné plastové kelímky,“ řekl
Jakub Sapák a Lukáš Cafourek.
Šusťákoviny nebo záclonoviny v obchodech nebyly to
pravé, padákovina se jevila jako ideální materiál. Mladíci
koupili nákladní padáky z druhé poloviny 80. let, které
armáda už vyřadila. Některé ani nepoužívala, jen je měla
ve skladových zásobách. Látku si dali otestovat, zda
splňuje zdravotní parametry a dají se v ní skladovat
potraviny.
„Naše podnikání splňuje tři pilíře, environmentální,
sociální, je vyráběné v chráněných dílnách, a mělo by na
sebe trochu vydělat,“ řekl Cafourek. Oba mladíci mají
své povolání, Cafourek vystudoval mezinárodní vztahy,
Sapák odpadové hospodářství.
První chráněnou dílnu, se kterou spolupracují, našli v
Pardubicích. Ušít z padákoviny sáčky ovšem snadné
nebylo. Společně jim trvalo přes půl roku, než
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vymysleli design a pracovní postup. Padákovina je
materiál, s nímž se musely švadleny naučit pracovat.
„Když jsme poprvé padákovinu vzaly do ruky, myslely
jsme, že je to pohoda, ale látka klouže. Látku nejdřív
nastříháme, žehličkou spaříme, materiál se pak nehýbe,
drží,“ řekla vedoucí chráněné dílny Václava Hrubešová
ze Spolku Nektar. Výroba jednoho sáčku trvá asi hodinu.
Sáček je trochu větší než A4, což je zhruba velikost
běžných igelitových sáčků v obchodech. Je opatřený
kapsičkou, aby se dal sbalit, má stahování na šňůrku.
Přední část má tři díly, dva boční jsou z padákoviny,
prostřední ze síťoviny, zadní část je celá z padákoviny.
„Síťovina vpředu je přidaná hodnota, je do sáčku dobře
vidět, díky tomu rozeznáte třeba odrůdy jablek,“ řekl
Cafourek.
Podle Sapáka firmy na světě vyrobí biliardu a půl kusů
igelitových sáčků ročně. Mile je proto překvapil zájem
lidí, když spustili prodej přes e-shop a nabídku zveřejnili
na sociálních sítích.
„Byli jsme připraveni na pár stovek kusů za měsíc, ale
měli jsme objednávky několik tisíc sáčků za týden,“ řekl
Cafourek. „Máme nabídky asi z 20 obchodů, kam
můžeme dodávat. Firmy je chtějí dávat jako dárek svým
klientům,“ řekl Sapák. Mladíci proto hledají další
chráněné dílny po republice, začínají vyrábět také v
Kroměříži nebo Brně.
„Plánujeme další velikosti, ale nejdřív musíme mít dobře
zajištěnou produkci. Moje máma má jeden z prvních
sáčků, který jsme vyrobili. Stále drží, i po roce,“ řekl
13

Cafourek. Sáček podle něj unese tři kilogramy i víc. „Jen
pro testování jsem v něm nesl čtyři lahváče a také
vydržel. Padákovina se navíc praním zpevňuje,“ dodal
Sapák.
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IN – OUT
Když se řekne slovo „DRON“
Jedná se o slengové označení pro bezpilotní letadlo,
neboli taky letadlo bez posádky. Přestože dnes už
bereme létání jako něco samozřejmého, stejně tak jako
jízdu na kole, nebylo tomu tak vždy. Mnohdy docházelo
ke ztrátám na životech, a to nejenom vlivem gravitace.
Pro letadla se postupem času stával jediným omezením
člověk a jeho fyzické limity. Proto se lidstvo zamyslelo
jak zamezit ztrátám na životech a posunout vývoj o kus
dále a začala vznikat dálkově ovládaná letadla bez
posádky, tzv. droni. Drony můžeme rozdělit hned do
několika kategorií, a to podle účelu ke kterému byly
vyrobeny, nebo podle konstrukce. Podle účelu máme
drony vojenské a ne-vojenské. V poslední době se taky
začínají objevovat droni určeni pouze pro zábavu, nebo
pro profesionální práci fotografů a filmařů. Focení
dronem je v posledních letech hitem. Díky těmto
bezpilotním letounům totiž pořídíte unikátní záběry z
ptačí perspektivy, aniž byste si museli pronajímat
soukromý vrtulník nebo letadlo. Byznys s létajícími stroji
zažívá v Česku boom. Ještě před pěti lety se dal
skutečně kvalitní dron pro profesionální použití pořídit
minimálně za statisíce. Dnes má téměř stejnou kvalitu i
amatér za desítky tisíc. Dnes je můžete koupit za
podobné peníze jako třeba LCD televizor. To však
neznamená, že s nimi každý může létat, kde se mu
15

zachce. Na vlastním pozemku, někde na poli nebo na
louce je vše v pořádku a nic nemusíte řešit. Ale jen v
případě, že zde nebudou lidi. S drony se totiž nemůže
létat nad hlavami třetích lidí a jejich majetkem. To v praxi
znamená, že nemůže přiletět s dronem k sousedovi na
zahradu a natáčet, jak se koupe. U dronů platí, že jejich
operátor na ně vždy musí vidět. Neměly by létat ve
výšce nad 300 metrů. V případě, že chcete dron
využívat ke komerčním účelům, například k natáčení
filmů, musíte u Úřadu pro civilní letectví absolvovat
přísný výcvik. Uchazeč třeba musí ovládat dron poté,
kdy přestane fungovat stabilizace. Získání „řidičáku“ je
spojené i s finanční zátěží. Za zkoušky a následné
pojištění dronu, bez kterého nesmíte létat, zaplatíte přes
dvacet tisíc korun, ještě než poprvé vzlétnete. Navíc celý
proces trvá několik měsíců. V současnosti eviduje Úřad
pro civilní letectví podle mluvčího Vítězslava Hladkého
kolem 650 letadel bez pilota, tedy i dronů. Povolení s
nimi pracovat má necelých tři sta subjektů. Takové
povinnosti nemusí žádný amatér absolvovat, a porušujeli bezpečnostní pravidla, postih mu hrozí jen v případě,
že je přistižen. U levných dronů, které nemají zabudován
automatický návrat do místa startu v případě vybití
baterie, hrozí pád za letu. Dopad byť jen kilogramového
dronu z výšky třiceti metrů ale může mít pro člověka dole
na zemi fatální následky.
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
Jihlavské jarmarky 2018
 19. října, Masarykovo náměstí
Den otevřených dveří v rámci týdne pěstounství
 2.10.2018, 9:00
 Centrum pro rodinu Vysočina z. s.
 Chlumova 3 (2. patro, bezbariérový přístup), Jihlava
Doprovodný program k výstavě Jak lesy myslí
 4.10.2018, 17:00
 Oblastní galerie Vysočiny
 Masarykovo náměstí 642/24, Jihlava
HANA (beseda a autorské čtení)
 se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou
 4.10.2018 17:00
 Městská knihovna Jihlava
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Festival o jídle
 6.10.2018 9:00 - 18:00
 DKO s.r.o., Jihlava
Jak se orientovat v mediálním světě
 Beseda
Ing.

s panem

Jaroslavem

Mgr.

Antonínem

Paclíkem

a

Křoustkem,

RNDr.

Petrem

Klukanem
 8.10.2018 15:30
 KrÚ Jihlava, místnost B 3.16

Kurz genealogie
 Lektorka Bc. Magdaléna Kupková
 22.10.2018 16:00
 Městská knihovna Jihlava
Fakta vs. Mýty o eu
 Přednášející: Jan Pátek z Informační kanceláře
Evropského parlamentu
 31.10.2018 16:00
 Městská knihovna Jihlava
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PŮJČOVÁNÍ TANDEMOVÉHO KOLA
Pro všechny zájemce z řad klientů i veřejnosti má
TyfloCentrum připraveno k zapůjčení tandemové horské
kolo (dvojkolo) značky Mrázek. Velikost je univerzální
(tedy na všechny výšky postavy).
Kolo je možné využít buď na jednorázové akce, nebo si
je pronajmout dlouhodobě.
Před zapůjčením je nutné sepsat s ředitelkou či
zástupkyní TyfloCentra Jihlava výpůjční smlouvu a složit
vratnou kauci (informace o její výši i o půjčovném
naleznete v ceníku služeb uvedeném níže či na
webových
stránkách
www.tyflocentrumjihlava.cz.
Je také vhodné si dopředu ověřit, zda není kolo v danou
chvíli půjčeno.
Půjčovné :
Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P
150,- Kč/den
300,-Kč/víkend
150,-Kč/každý další den
Pro veřejnost:
300,- Kč/den
600,-Kč/víkend
300,-Kč/každý další den

Vždy bude vybrána vratná kauce: 3.000,- Kč
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AKCE V ŘÍJNU
9. 10. 2018 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve dnech 8. – 12. 10 se koná Týden sociálních služeb
v Jihlavě. V rámci tohoto týdne se uskuteční v úterý
dne 9. 10. 2018 od 10:00 hod. do 16:00 hod. den
otevřených dveří v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na
Brněnské 8. Srdečně jsou zváni jak uživatelé služeb, tak
široká veřejnost se zájmem o problematiku osob se
zrakovým postižením. Těšit se můžete na ukázku
kompenzačních pomůcek, zvukové střelby a prezentaci
fotografií z činnosti naší organizace. Těšit se můžete
také na drobné občerstvení.
16. 10. 2018 – EXKURZE DPMJ
Exkurze do Dopravního podniku města Jihlavy.
Prohlídka nových autobusů a diskuze ohledně dopravy
ve městě Jihlava. Začátek exkurze v 10:00 hod. Sraz
v TyfloCentru na Brněnské 8 v 9:30 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 10. 2018

17. 10. 2018 – CELOSTÁTNÍ SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA
Ve středu 17. října 2018 proběhne u příležitosti
Mezinárodního dne bílé hole již 19. ročník celonárodní
veřejné sbírky Bílá pastelka. Její výtěžek podpoří
speciální služby pro nevidomé a těžce zrakově
postižené poskytované v celé ČR. Pořadatelem sbírky je
20

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR,
zapsaný spolek ve spolupráci se svými dceřinými
obecně
prospěšnými
společnostmi
Tyfloservis
a krajskými TyfloCentry.
V ulicích města Jihlavy se budete moci ve středu 17. 10.
2018 setkat s dobrovolníky převážně z řad studentů
a také pracovníky TyfloCentra Jihlava v bílých tričkách
s emblémem Bílé pastelky a kasičkami. Za minimální
příspěvek 30,-Kč.
I vy sami uživatelé můžete přispět svoji účastí na sbírce
a podpořit tak efektivitu této sbírky. Již v minulosti jsme
se přesvědčili, že je veřejnost více nakloněna přímému
kontaktu s osobami se zrakovým postižením, kdy přímo
vidí, jakým směrem budou finance využity. Veřejnost se
tak navíc může seznámit s problematikou osob se
zrakovým postižením a odbourat mýty a předsudky,
které stále mezi lidmi převládají.
Doporučuji shlédnutí velmi zajímavého video spotu ze
života nevidomých:
https://www.youtube.com/watch?v=Z3qUqI1HYPk&feature=youtu.be

23. 10. 2018 – BESEDA S FIRMOU ADAPTECH
Posláním firmy Adaptech je propojovat adaptabilní
technologie a lidi, kteří je potřebují. Pomáhají maximálně
posílit smysly, které mohou podpořit ty, které jsou
oslabené. Úzkou specializací jsou zraková postižení, pro
která přichází s řadou produktů textReado, která si
vydobyla velmi pozitivní ohlasy v Čechách i na
Slovensku. Přednášet bude pan Jaroslav Kavan, což je
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odborný
poradce
pro
kompenzační
pomůcky.
Z kompenzačních pomůcek bude např. nový mobilní
tlačítkový telefon.
Začátek přednášky je v 10:00 hod. Prosím dostavte se
s předstihem cca 15 min. před zahájením. Rádi bychom
odstartovali přednášku v dohodnutém čase. Přednáška
bude na adrese Brněnská 8.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 22. 10. 2018

25. 10. 2018 – LETECKÉ MUZEUM KBELY
Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického
vojenského letiště Praha-Kbely, které bylo první leteckou
základnou vybudovanou po vzniku Československa v
roce 1918. Početností a kvalitou sbírek patří k největším
leteckým muzeím v Evropě. V současnosti má ve
sbírkách 275 letadel. Řada letounů patří ke světovým
unikátům. Expozice muzea se vztahuje bezprostředně k
historii československého a českého letectví, zvláště
vojenského. Pro srovnání jsou zde vystaveny také
vybrané typy světově významných letadel a kromě toho i
množství leteckých motorů, součásti draků letounů,
výzbroj, výstroj, stejnokroje, prapory, vyznamenání a
další památky, které se vztahují k historii
československého a českého letectví.
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Odjezd z Jihlavy z autobusového nádraží v 9:15 hod.
z nástupiště č. 30 RegioJet/STUDENT AGENCY k.s.
Začátek prohlídky ve 12:30 hod. Odjezd z Prahy
z autobusového nádraží Praha Florenc 17:00 hod.
Návrat z Prahy za příznivých podmínek v 18:35 hod.
Prosíme návštěvníky, aby do muzea nenosili jakékoli
zbraně, jídlo, pití, nekouřili, nepoužívali mobilní telefony.
Zvířatům, podnapilým osobám a osobám s viditelnými,
zákonem zakázanými symboly nebude vstup do muzea
umožněn. Děti mladší 14 let mohou do expozic pouze v
doprovodu dospělé osoby. Fotografování je povoleno
pouze pro soukromé účely a bez stativu.
Vodící pejsci mají vstup povolen. Na exponáty je
povoleno sahat.
Vzhledem k časovému vytížení akce nebude možno se
zastavit na oběd v restauraci. Vezměte si proto jídlo
a pití s sebou.
Případné dotazy adresujte prosím paní Bc. Hančíkové
tel.: 774 068 330.
POZOR! MOŽNOST NAHLÁŠENÍ JE POUZE DO 10. ŘÍJNA
2018
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31. 10. 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. 10. 2018
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu

Vojtěch Daduč
Ladislav Limberk
Pavel Čížek
Helena Smejkalová
Aleš Zdražil

K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví
jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí
Máma vyjde ze dveří a ptá se: "Pepíčku, proč krmíš
slepice čokoládou?" "chci, aby snášely kindervajíčka."
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DÁRCI A SPONZOŘI
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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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