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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Dny se nám neúprosně krátí a nastává další 
podzimní měsíc. Listopad nás uvítá svátkem tzv. 
„dušičkami“. Tento měsíc jak již sám jeho název 
vypovídá, je spojen s opadáváním listnatých stromů. 
Jelikož nás v říjnu zastihly nepříjemně větrné dny, 
mnoho barevného listí je již spadáno a člověk se jimi 
může „brouzdat“ v přírodě a čerpat energii z podzimní 
barevné přírody.  

Krátce se ohlédněme za říjnovými akcemi. Začala 
nám opět výuka anglického jazyka, prozatím pro 
pokročilé, kterou Vás bude provázet studentka 
Soukromé vyšší odborné školy sociální. Zajímavou akcí 
byla exkurze na dopravním podniku v Jihlavě, či výlet do 
Prahy do leteckého muzea Kbely. Zúčastnili jsme se 
také přednášky o kompenzačních pomůckách od 
Adaptechu. Nechyběl ani oblíbený tradiční trénink 
paměti.  

A co podnikneme v listopadu? Můžete se těšit na 
pokračování výuky v anglickém jazyce pro pokročilé. 
Dočkají se i začátečníci, avšak termín 1. hodiny ještě 
upřesníme. Čeká nás také další lekce kurzu sebeobrany. 
Pro ty, kteří se neměli možnost zúčastnit ochutnávky 
kávy v Pražírně Koruna, je připravena další přednáška o 
kávě spojená i s ochutnávkou. Tradiční podzimní akcí, 
kterou nemůžeme opomenout, je také ochutnávka čajů 
u pana Roberta Kotrby.  
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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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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 

 Dne 9. října se konal v rámci Týdne sociálních 

služeb, Den otevřených dveří u nás v TyfloCentru 

Jihlava. Přichystali jsme malé občerstvení pro 

návštěvníky. Brzy ráno se k nám přišli podívat studenti 

ze Střední odborné školy sociální u Matky Boží. 

Studentů se u nás sešlo celkem 15. Seznámili jsme je 

s TyfloCentrem, s jeho chodem, se službami, které 

nabízíme a představili jsme i kompenzační pomůcky, 

které pomáhají lidem se zrakovým postižením.  

 Během dne nás dále navštívilo ještě 13 hostů, 

přičemž někteří byli ze spolupracujících organizací 

a někteří ze široké veřejnosti. Den otevřených dveří se 

nám jistě vydařil. Navázali jsme také nové kontakty a již 

se těšíme na další rok, kdy budeme opět vítat nové 

hosty a seznamovat veřejnost s našimi službami.  

 
Článek napsala slečna Kuncová 
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REKONDICE NA TŘECH STUDNÍCH – 

OHLÉDNUTÍ 
Koukám na fotky, které jsem vyfotila letos na společném 

pobytu u rybníka Sykovce. Je na něm tento rybník. Na 

vlnách se odráží sluneční paprsky. Slunce sice ztrácí 

sílu, přes to je stále dost teplo. Na půlku října opravdu 

nezvykle. O tom ale psát nechci.  

      Na letošní rekondici jsem se těšila. Potřebovala jsem 

dobít baterie, a to se opravdu podařilo. V pondělí jsem 

zamířila se svým oblíbeným zeleným kufříkem na 

autobus, který mě dovezl k pensionu U Loubů na Třech 

Studních. Ostatní účastníci už čekali v pensionu 

Sykovec. Tam jsem přibyla v zápětí i já. Rozdělili nám 

pokoje a po obědě se naše skupina vydala na první 

procházku do okolí k hotelu Horník. Tam je ta Olšiakova 

socha káně. Nebo káněte, jak kdo chce. U tohoto ptáka 

jsme si pořídili jednu ze společných fotek a šli objevovat 

studánky Barborku a Vitulku. Přečetli jsme si i legendu, 

kde se psalo o Vítězslavě Kaprálové, která propadla 

kouzlu hudby a u těchto studánek sedávala v roce 1938 

s Bohuslavem Martinů, který později vytvořil dílo Otvírání 

studánek. Tady našel inspiraci. U těchto studánek, 

v pensionu u Loubů a v okolí rybníka Sykovce. Je tady 

opravdu nádherně.  

     Přijely za námi opět i dámy paní Lenka Vrzalová a 

PhDr. Dana Marková. V úterý jsme si procvičili a protáhli 

tělo takovým způsobem, že ač se to zdálo nenáročné, 
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cítili jsme i svaly, které nám byly utajeny. Bylo to fakt 

úžasné a po obědě se vyrazilo kolem Medlova. To je 

další rybník v blízkosti Sykovce. Cesta nebyla vždy 

pohodová, ale za pomocí Petry a Moniky jsme je všichni 

zdolali v bezpečí a bez problémů.  

      Obdivovala jsem paní Alenu, která za námi přijela 

z Opavy a zapadla do našeho kolektivu, jako by s námi 

byla odjakživa, Alena zvládala terén bez zakolísání 

a vyprávěla nám, co si už všechno vyzkoušela.  

       Ve středu se nám věnovala PhDr. Dana Marková. 

Bylo to příjemné posezení s povídáním a cvičením. 

Potom následoval oběd a odpoledne naše skupinka 

vyrazila hledat zastavení křížové cesty. I když jsme 

začali od prostředka, prošli jsme nakonec všechna 

zastavení a cesta nás zavedla na náměstí EU. Je to 

nejmenší náměstí v naší republice, snad i na světě. 

Protože hodně foukalo, vítr nás zavál k Loubům, kde 

jsme ochutnali mimo jiných věcí i horké švestky. Byly 

moc dobré.  

     Čtvrtek začal taky pohodově. Hlavní program začal 

odpoledne, kdy pánové Standa Vaněk a David Šťastný 

z Jihlavského GaunerClubu nás učili, jak je možné se 

ubránit „predátorům“ v naší společnosti. Vždyť přece to, 

že jsme nějak jiní, neznamená, že budeme i snadnou 

kořistí. Je třeba trénovat a cvičit, aby člověk měl určitou 

mrštnost a sílu, ovšem, ubránit se lze a dokonce 

úspěšně.  
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      V pátek to bylo takové nostalgické. U Barborky 

a Vitulky jsme se rozloučili s celým pobytem a úplnou 

tečku pak  pro mě znamenal tento snímek. Potom, co 

jsem ho udělala se naše skupinka vydala na parkoviště 

pensionu Sykovec a já nasedla do auta a zbytek se 

vydal na autobus směrem do reality… 

     Ještě jsem nenapsala, co se dělo večer. Ano, chodili 

jsme spát pozdě, někteří později. Od toho ale rekondice 

je, aby se lidé sblížili, pobavili se a odpočali si od 

běžného života. Děkujeme Pepovi Svobodovi za 

vynikající vínko, které se popíjelo ve středu a také 

samozřejmě naší paní ředitelce, která ve středu a ve 

čtvrtek krásně hrála na kytaru a zpívala, i když – jak 

říkala – byla indisponovaná. Nebylo to poznat. Děkuji 

všem, kteří mají zásluhu, že se tento pobyt mohl 

uskutečnit. Bylo to úžasné. Děkuji i všem účastníkům. 

Byli jste úžasní. 

 

Článek napsala paní Ptáčková 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Velice děkujeme organizaci Bílý kruh bezpečí, 
především vedoucímu poradny panu Mgr. Křoustkovi 
a paní Mgr. Vitoušové za zakoupení kompenzačních 
pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. Moc si této 
podpory vážíme! 

Jedná se o kompenzační pomůcku MLUVÍK, což jsou 
mluvící hodiny s kalendářem, budíkem a měřením 
teploty. Některé funkce jsou k dispozici již v základním 
balení Mluvíku a další jsou možné s přídavnými 
sondami. Ovládá se pouze jedním tlačítkem. Mezi 
základní funkce patří: 

Hodiny, Datum, Měření vnitřní teploty, Jmeniny, Státní 
svátky, Budík, Měření venkovní teploty (pomocí 
odpojitelné sondy, která je součástí základního balení), 
Odpočet času, Minutka, Stopky 

Další zakoupená pomůcka se jmenuje PENfriend2, což 
je čtečka hlasových etiket. Čtečka umožňuje nahrávat na 
samolepící etikety. Celková kapacita čtecího pera je 
1GB, to znamená až 70hodin záznamů. Etikety jsou 
vhodné i do mrazničky. Mají širokou škálu použití, 
vzhledem ke kapacitě mohou sloužit i k záznamu 
pohádek, novinových článků, popisů CD atd. USB 
propojení umožňuje stahovat MP3 soubory včetně 
hudby. Součástí dodávky je šňůra s USB a 127 štítků v 
mix velikosti i v různých tvarech.  
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POŘÍZENÍ VYSÍLAČKY VPN 
 

Díky veřejné sbírce, kterou pro nás uspořádalo Městské 

muzeum v Polné, jsme zakoupili dálkový vysílač VPN.  

Tímto vysílačem v plastové krabičce se šesti tlačítky je 

možno vyslat povely pro dálkové ovládání  

akustických orientačních a informačních zařízení.  

Vysílačka slouží nevidomým při orientaci v prostoru, či 

při dopravě MHD. 
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KNIHY DO UŠÍ 

 
 
Prázdné křeslo 
 
Žánr: Detektivní, americký román 
Autor: Jeff Deaver 
Čte:  Jan Vondráček 
Rozsah: 2 audiodisky (14:38:51) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Lincoln Rhyme přijíždí do malého města v Severní 

Karolíně, aby se zde podrobil operaci, která by mohla 

zlepšit jeho zdravotní stav. Už brzy se však na žádost 

místního šerifa zapojuje do hledání dvou unesených 

dívek. Hlavním podezřelým je nevyzpytatelný 

šestnáctiletý Garrett Hanlon, vysmívaný pro svůj vzhled 

a chorobnou posedlost hmyzem... 
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CHYTRÝ MOBILNÍ TELEFON S KLASICKOU 

KLÁVESNICÍ 
 

 Máme dobré zprávy po ty z vás, kteří si nerozumí 

s dotykovými telefony. Na trh přišla novinka mobilní 

telefon s klasickou klávesnicí.  

 BlindShell Classic je zcela nový chytrý mobilní 

telefon s klasickou klávesnicí, který spojuje funkce 

moderních telefonů s dobrou ovladatelností bez nutnosti 

užití zraku. Je přizpůsoben potřebám uživatelů se 

zrakovým znevýhodněním a seniorů. Je ozvučen v 

českém jazyce a všechny jeho důležité funkce můžete 

ovládat hlasem, rovněž česky. Byl vyvinut českou 

společností ve spolupráci se Sjednocenou organizací 

nevidomých a slabozrakých (SONS). BlindShell Classic 

nabízíme v červené a černé variantě. 

Chytrý mobilní telefon pro nevidomé BlindShell Classic 

je vybaven systémem rozpoznávání hlasu. Vytáčení 

kontaktů, diktování a odesílání SMS zpráv a e-mailů, 

zjišťování informací o počasí a o aktuální poloze, 

spouštění aplikací a dalších funkcí chytrého dotykového 

telefonu pro vás nyní bude hračkou. To vše pohodlně v 

českém jazyce. 

  

Hlavní výhody mobilního telefonu BlindShell Classic 
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 Hmatná klávesnice jako u bezdotykových mobilních 
telefonů. 

 Kvalitním systém rozpoznávání hlasu pro ovládání 
všech aplikací a funkcí. 

 Možnost podávání hlasových instrukcí. 
 Všechny základní funkce běžného chytrého 

telefonu. 
 Snadná orientace v uživatelském rozhraní telefonu. 
 Kontextová nápověda a uživatelská příručce přímo 

v telefonu. 
 Maximálně zjednodušená aplikace pro správu e-

mailového klienta. 
 Možnost rozšířit paměť telefonu pomocí microSD 

karty. 

BlindShell Classic má klávesnici s velkými, hmatnými 
tlačítky. Tlačítka jsou od sebe vzdálená tak, aby mezi 
nimi byla hmatatelná mezera, to je také důvodem proč 
lze telefon pomocí klávesnice ovládat tak snadno. Už se 
Vám nestane, že byste omylem stiskli jiné tlačitko, než 
jste chtěli. 

Pokud se dostanete do situace, v níž potřebujete rychlou 
pomoc, použijte SOS tlačítko. Zmáčknutím tohoto 
tlačítka zavoláte Váš nouzový kontakt. Nemusíte se však 
bát, že byste SOS tlačítko zmáčkli omylem. Pro jeho 
použití je nutné ho držet alespoň tři sekundy a posléze 
hovor potvrdit. 

BlindShell Classic podporuje použití 2 SIM karet. U 
každé z nich si jednoduše nastavíte, kterou chcete 
primárně používat pro volání a kterou pro data. 

Cena mobilního telefonu je: 7. 900,-Kč  
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S tímto mobilním telefonem se lze seznámit 

v Tyfloservisu v Benešově ulici. 
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EXKURZE V DOPRAVNÍM PODNIKU 
 

16. října jsme se vydali na očekávanou exkurzi do 

jihlavského dopravního podniku. Exkurze se zúčastnili 

především klienti z Jihlavy a také mimo jihlavští, kteří 

dopravu MHD využívají.  

Dopravním podnikem nás provázel pan Viktor Novák, 

který nás seznámil s historií DPMJ, provedl nás areálem, 

řekl nám mnoho statistických a technických informací 

a mohli jsme si také prohlédnout technické zázemí 

jihlavské MHD a trakční vedení.  

MHD Jihlava letos oslavila 70. výročí od provozu v roce 

1943. V současné době zde působí 120 řidičů a 2 

řidičky. 

Nyní DPMJ provozuje sedm trolejbusových linek, 

označených písmeny A, B, C, D, E, F a N a 9 linek 

autobusové dopravy. Kromě těchto linek DPMJ 

provozuje také zájezdovou dopravu.  

Současný vozový park se skládá z trolejbusů Škoda 24 

Tr Irisbus a Škoda 26Tr Solaris a autobusů Iveco Citelis 

CNG, Iveco Citelis 12M, Rošero First CNG, Karosa B 

952 a nových vozů Iveco Urbanway. 

Dále nabízí čerpací stanice CNG (stlačený zemní plyn) 

a nafty, STK a Emise pro nákladní vozidla, mycí linku 

osobních a nákladních vozidel.  
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Dozvěděli jsme se, že všechny jihlavské zastávky, vyjma 

konečných zastávek a Masarykova náměstí horní a 

Masarykova náměstí dolní jsou na znamení, takže je 

nutné použít tlačítko STOP, či dát řidiči znamení bílou 

holí, že chcete vystoupit. 

Do budoucnosti by chtěl dopravní podnik rozšířit 

trolejbusové tratě do průmyslové zóny, obnovit vozový 

park, zajistit informační technologie pro cestující na 

zastávkách MHD, či zavést možnost platby bezkontaktní 

bankovní kartou ve vozidlech MHD. 

Po vyčerpávající přednášce a zodpovězení všech 

zvídavých otázek jsme měli možnost posadit se na místo 

řidiče trolejbusu a zjistit tak, že řidič má v určitých úhlech 

omezený výhled a ne vždy má možnost vidět ze všech 

úhlů nastupující pasažéry.  

Doufáme, že zrealizovaná exkurze byla pro zúčastněné 

přínosná, dozvěděli se potřebné informace a měli také 

dostatek prostoru pro dotazy.  
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EXKURZE V LETECKÉM MUZEU KBELY 
 

Ve čtvrtek 25.10.2018 jsme měli naplánovaný výlet do 

Prahy. Byla to cesta zvláště výjimečná, jelikož jsme 

navštvílili Letecké muzeum Kbely.  Cestování pro nás 

bylo opravdu dobrodružné, poněvadž jsme jeli se třemi 

vodícími psy, a dva přestupy v Praze nás pěkně 

probraly. Cesta metrem navzdory všemu byla skvělá 

a stejně tak, další přestup na městskou hromadnou 

dopravu nás nezaskočil a do cíle jsme dorazili 

s předstihem.  

Jak jsme se hned v úvodu prohlídky dozvěděli od velice 

sympatických průvodců, 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. V letošním roce 

muzeum slaví 50 let výročí.  Početností a kvalitou sbírek 

patří k největším leteckým muzeím v Evropě. 

V současnosti má ve sbírkách 275 letadel, z nichž téměř 

sto je vystaveno v krytých halách, 25 v nekrytých 

expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích 

a 10 letuschopných je provozováno.  

Během prohlídky nás provázeli dva průvodci, kteří nám 

vyprávěli o vzniku muzea, a u některých vystavených 

letadel nám dopodrobna vysvětlili, k čemu sloužili, kde 

se doplňovaly různé kapaliny, k čemu jsou klapky, či 

světýlka na konci křídel. Páni průvodci, kteří byli očividně 

zapálení ve své práci, nás nechali sáhnout si na různé 
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modely, a měli jsme také možnost posadit se do obřího 

vojenského vrtulníku a do „džípu“. Během prohlídky jsme 

viděli i Návratový modul kosmické lodi Sojuz 28, kterým 

v roce 1978 přistál náš první československý kosmonaut 

Vladimír Remek s ruským velitelem Alexejem 

Alexandrovičem Gubarevem. Tento modul do kbelského 

muzea věnovala ruská armáda SSSR.  

Po výtečné prohlídce jsme vyrazili směr pražské 

autobusové nádraží Florenc. Zde jsme si dali pozdní 

oběd a kafíčko na cestu, která se nám trochu protáhla, 

ale nás to netrápilo, jelikož zakoupené místenky vše 

jistily. Dorazili jsme v pozdních hodinách, ale myslím, že 

zážitky, které jsme si přivezli z kbelského muzea, nám 

prodlouženou cestu autobusem skvěle vynahradily. Výlet 

se vydařil a určitě se všichni těšíme na další 

dobrodružství. 

Článek napsala slečna Kuncová 
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OCENĚNÍ PRACOVNÍKA TYFLOCENTRA 
 

V roce 2017 se statutární město Jihlava rozhodlo, že 

v rámci Týdne sociálních služeb bude každoročně 

oceňovat nejlepší sociální pracovníky a pracovníky 

v sociálních službách z různých organizací poskytujících 

sociální služby. Za TyfloCentrum Jihlava byl 5. 10. 2018 

oceněn na jihlavské radnici od představitelů města 

Jihlavy za vynikající dlouholetou práci náš kolega a 

lektor Radovan Jakubík. Všichni ho dobře znáte! Je to 

skvělý odborník na PC, mobilní dotykové telefony a další 

kompenzační pomůcky. Po lidské stránce je Radovan 

opravdový pohodář a má neuvěřitelnou trpělivost. A 

nejen s klienty....  

 

Radovane, moc blahopřejeme a jsme rádi, že Tě tady 

máme! Iveta Bělovová 
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ZAJÍMAVOST 

 
Určitě každý z nás ve svém životě jistě použil slovní 

spojení, že dá někomu ceres. Určitě jste tím mysleli, že 

dáte někomu za vyučenou, že někomu vynadáte. Víte 

ale, odkud toto spojení vzešlo? Původ slova pochází 

pravděpodobně z terminologie (zákonů) starověkého 

Říma. Ceres byl patron a ochránce zákonů, držel na 

vysoké úrovni imunitu vůči zatčení nebo hrozby, životů a 

majetku. Kdo porušil tento zákon propadá se do 

Ceres.(Mundus Cerialis (doslova "svět" Ceres) byla jáma 

nebo podzemní hrobka.  

A co potom spojení „bohémský život“? Toto spojení se 

v běžném hovoru vyskytuje také často. A to ve spojení, 

že se někdo má, že tráví čas v kavárnách a  pořádáním 

večírků, často tak byli označováni různí umělci. Proč ale 

zrovna bohémský?  Proč toto označení? Tak se na to 

podíváme. Pro naše končiny je rozhodně zajímavý 

původ slova bohéma. Jeho původní význam ve 

francouzštině byl cikánstvo, což souviselo s výrazem 

bohémien, tedy Cikáni, odvozeným od názvu pro oblast 

zvanou Bohême – Bohemie (Čechy), odkud v 15. století 

přicházeli první Cikáni do Francie a reprezentovali pro ni 

tamní obyvatele. Měli jsme tedy v očích Francouzů 

pověst lidí vedoucích život, kterému dominovalo myšlení 

i jednání osvobozené od společenských norem a 

dobrodružný duch. Postupně se označení bohém 
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přeneslo i na další skupiny obyvatelstva, od zlodějů přes 

žebráky po tuláky či vagabundy. Podobnost chudého, 

ale volného způsobu života tzv. asociálů s 

charakteristickým obrazem života umělce pak předurčila 

výraz bohém k tomu, aby se stal tradovaným přídomkem 

svobodných umělců. Protože jejich dílo časem často 

došlo uznání, ztratil se ze zvuku slova bohém onen 

pohrdavý významový odkaz ke zlodějům či tulákům. 
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IN – OUT 
 

Tejpování: Barevné pásky nejsou pro ozdobu 

Možná, že jste už ve svém okolí nebo u lékaře slyšeli 

slovo kineziotejping nebo jednoduše tejping. Slovo, které 

tak docela nelze přeložit do češtiny, a proto se často 

používá i fonetická podoba anglického výrazu – tejp (z 

anglického tape = páska). 

 

Jde o elastickou pásku, kterou je možné natáhnout, ale 

poté, co ji uvolníme, se smrští a zvrásní pokožku na 

našem těle. Jaký je princip této metody? Tejp se 

u většiny technik lepí při protažení pohybového 

segmentu. Tím dojde k protažení kůže a ostatních 

měkkých tkání. 

Po návratu segmentu (kousku polepené pokožky) do 

neutrální pozice se pak tejp díky své elasticitě smrští 

zpět a tím dojde k jeho zvrásnění. A právě toto 

zvrásnění tvoří podstatnou část terapeutického účinku. 

Díky němu totiž dochází k vytažení kůže, podkoží 

a povrchových fascií. Tím se dosáhne zvětšení prostoru 

mezi uvedenými vrstvami a svalem. V tomto 

meziprostoru se nalézají mízní a krevní cévy a obrovské 

množství receptorů snímajících tah, tlak, vibrace… 

Zvětšením prostoru terapeut dosáhne dekomprese – 

jakéhosi uvolnění mízní a krevní cirkulace, snížení tlaku 

na receptory a také řady elektrochemických změn. Cílem 
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je pocítit výrazné snížení bolesti. Lepená oblast se navíc 

díky zlepšenému prokrvení prohřeje. „Podstata tejpingu 

má dvě roviny – ovlivnění mechanických vlastností a 

ovlivnění metabolismu poraněné, tedy i zánětlivě 

změněné tkáně – svalu, úponu či kloubního pouzdra. 

Nejčastěji se tejping užívá u sportovců, jak vrcholových, 

tak rekreačních.  

 

Složení pacientů, kterým tejping pomáhá, je velmi 

pestré. Největší podíl pacientů je s bolestmi páteře a 

výhřezy meziobratlových plotének. Tejping sice není 

všelék, ale pomáhá hodně. Kromě toho je vhodným 

doplňkem komplexní rehabilitační péče, kdy se jako 

základ používá manuální medicína, specifické cvičební 

techniky i relaxační teploty. S velkým efektem je možné 

tejping kombinovat s fyzikální terapií – například 

oblíbenou rázovou vlnou, laserovou terapií či léčebným 

ultrazvukem. Protože pásky člověka nijak neomezují, je 

možné s nimi normálně pracovat i se věnovat sportu. 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

SVATÝ MARTIN a JIHLAVSKÝ JARMARK 

 11. 11. 2018 od 14:00 na Masarykově náměstí 

 Od 17:00 bude probíhat svatomartinský průvod 

 Od 18:00 Ohňostroj 

KLAVÍRNÍ POCTA ČESKÉ HUDBĚ 

 8. 11. 2018 19:00 

 Gotická síň radnice města Jihlavy 

 Vstupné 200 Kč 

JIHLAVSKÉ POMNÍKY NA KONCI MONARCHIE A V 

NOVÉ REPUBLICE 

 13. 11. 2018 v 17:00 

 přednáška PhDr. Vlastimila Svěráka ze Státního 

okresního archivu Jihlava 

 Muzeum Vysočiny 

VÝSTAVA SIGMUND FREUD - ODHALENÍ 21. STOLETÍ 

 10. 10. 2018 - 31. 12. 2018 

 Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 Výstava Rakouského kulturního fóra 
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IGLOO 10: VERONIKA SVOBODOVÁ - MEZE 

INTERVALŮ 

 Zvuková galerie, kdy cílem výstavy je vytvořit zvukovou 

strukturu určenou přímo pro prostor galerie IGLOO. 

Jedná se o experiment se způsoby, jak předměty a 

materiály každodenního života rozeznít za pomocí 

motorků, časovače a primitivní mechaniky s ohledem na 

akustické kvality. Pracuje s napětím mezi zvukem a 

tichem, světlem a tmou. 

 vernisáž: 15. 11. 2018 v 17 hodin  

 15. 11. 2018 17:00 - 3. 2. 2019 18:00 

 Oblastní galerie Vysočiny 
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KLIKNI A POMÁHEJ  
 

Milý klienti a příznivci jihlavského TyfloCentra, jménem 
naší organizace bychom vás chtěli opět informovat 
o tom, jak můžete podpořit naši organizaci malým 
finančním příspěvkem. Pokud rádi nakupujete po 
internetu, podívejte se na portál internetového 
nakupování givt.cz. Givt je portál, který sdružuje 
obchody, které se rozhodly podporovat dobrou věc, 
a umožňuje získávat finanční prostředky na podporu 
neziskových organizací a sportovních klubů tím, že 
nakoupíte produkty a zvolíte si navíc organizaci ze 
seznamu, kterou chcete podpořit. Pokud nakoupíte na 
tomto portálu, nemusíte se vůbec bát, že zaplatíte něco 
navíc. Platíte úplně stejnou sumu a vidíte stejné ceny, 
jakoby jste navštívili vybraný internetový obchod přímo.  
 
Jak nám tedy můžete přispět?  

1. První krok k podpoře naší organizace je navštívit 
internetové stránky givt.cz. Http://givt.cz/  

2. Zde si zvolíte vámi požadovaný internetový obchod 
ze seznamu obchodů, ve kterém chcete nakoupit 
vámi vybrané zboží.  

3. Poté si vyberete organizaci, které chcete přispět, 
tedy TyfloCentrum jihlava, o.p.s.  

4. Uvidíte procentuální částku, která bude zaslána 
z vašeho nákupu dané organizaci.  

5. Objednáte si vámi zvolené zboží.  
6. Zboží zaplatíte a portál givt.cz pošle danou částku 

vámi zvolené organizaci. Pokud budete chtít 
s nakupováním přes portál Givt pomoci, neváhejte 
se na nás obrátit. Nic tím neztratíte a zároveň 
podpoříte dobrou věc. Budeme rádi za rozšíření této 

http://givt.cz/
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informace do vašeho okolí a děkujeme za vaši 
podporu, které si velice vážíme. Vaše TyfloCentrum 
Jihlava,o.p.s.
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AKCE V LISTOPADU 
 

ÚTERÝ 6. 11. 2018 – O KÁVĚ NA KÁVĚ 
 

Zasvětíme vás do historie a tajů pěstování kávy, 

pozastavíme se nad mýty a fakty o kávě. Přiblížíme 

vám, jak se káva praží, a poradíme, jak si připravit 

chutnou a zdravou kávu.  

Od 14:00 hod. Pražírna KORUNA, Komenského 

1349/18, 586 01 Jihlava. Součástí odpoledne bude 

samozřejmě ochutnávka kávy. 

Délka akce 90 min. Cena 50,-Kč na os. Kapacita je 

omezena na max. 10 osob, proto neváhejte 

s přihlášením. Přednost budou mít ti, na které se 

naposledy nedostalo místo. Vycházet se bude do 

kavárny z TyfloCentra  Brněnská 8 v 13:45 hod.  

 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 5. 11. 2018 

 
 

PÁTEK 9. 11. 2018 – KURZ SEBEOBRANY 

Ve spolupráci s profesionálním lektorem panem 

Stanislavem Vaňkem proběhne další lekce sebeobrany. 

Trénink bude probíhat v Sk Jihlava - Gauner Club, 

Okružní 4628/2 od 13:00 hod. Příspěvek na lekci bude 

činit 50,-Kč. Sraz v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na 

Brněnské 8 v 12:15 hod - NEJPOZDĚJI. S sebou budete 

potřebovat: sportovní oblečení, ručník, pití. Tento kurz 
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sebeobrany podpořil finančně nadační fond Českého 

rozhlasu Světluška. 

 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 11. 2018 

 

čtvrtek 15. 11. 2018 – OCHUTNÁVKA ČAJŮ 

PŮJDEME NA EXKURZI ZA PANEM KOTRBOU, KTERÝ SI PRO 

NÁS PŘIPRAVIL PROGRAM S OCHUTNÁVKOU ČAJŮ. ZAČÁTEK 

PROGRAMU V 10:00 HOD. SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA NA 

BRNĚNSKÉ 8 NEJPOZDĚJI V 9:30 HOD. CELKOVÁ KAPACITA 

JE 10 ÚČASTNÍKŮ. POZOR! PROSÍME, ABY SI NAHLÁŠENÍ 

KLIENTI VZALI S SEBOU PŘEZŮVKY. OCHUTNÁVKA BUDE 

SPOJENA I S MOŽNOSTÍ ZAKOUPENÍ VYBRANÝCH ČAJŮ. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 14. 11. 2018. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci říjnu 

Ing. Přemysl Píza 

Martina Roháčková 

Mgr. Karla Strejčková 

Josef Vondra 

K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí  

 
Pepíček se ptá babičky: „babi, ty tvoje brýle zvětšují?“ 

Ano. „Tak si je prosím tě nasaď, a ukroj mi kousek 
dortu“. 



32 
  

 

 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 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
http://www.tyflocentrumjihlava.cz/

