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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 
Vážení klienti, vážení přátelé, 

máme za sebou opravdu náročný listopadový měsíc plný 

příprav na náš 1. benefiční páteční ples, který proběhl 

30. 11. v hotelu Gustava Mahlera v Jihlavě. Plesem jsme 

chtěli nejen oslavit 15 let výročí vzniku, ale zároveň jsme 

chtěli, abyste se s námi přišli pobavit se svými rodinami 

a přáteli. Chci Vám všem moc poděkovat za to, že jste 

přišli. Už z prvních ohlasů víme, že ples se velmi líbil jak 

Vám, tak i lidem z řad veřejnosti, a za sebe můžu říct, že 

se nám ples opravdu vydařil. Celý večer byl protkaný 

dobrou náladou a vládla skvělá přátelská atmosféra. 

Více o plesu se dozvíte z článku uvnitř časopisu.  

Dovolte mi ještě poděkovat celému kolektivu 

a dobrovolníkům za přípravu této náročné akce. A děkuji 

také sponzorům, bez jejichž podpory by se ples nemohl 

uskutečnit.  

Protože se blíží konec roku, chci Vám všem poděkovat 

za přízeň a důvěru, kterou jste nám projevili v tomto 

roce. Naše práce je pro nás velký závazek do budoucna, 

a věřím, že nás i v příštím roce čeká spousta krásných 

společných zážitků a akcí.  

Děkuji celému pracovnímu týmu za skvělou práci v roce 

2018. Děkuji také všem sponzorům a příznivcům, kteří 

se podíleli na naší celoroční práci. Dovolte mi popřát 
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Vám krásné a klidné vánoce v kruhu svých blízkých. 

Alespoň na pár dní se zastavte, odpočiňte si 

a načerpejte pozitivní sílu a energii do dalšího roku, 

který nás čeká. Pokoj lidem dobré vůle! 

                                                                                                     

Iveta Bělovová 

 

K výročí 15 let od založení TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

jsme pro Vás připravili výroční kalendář na rok 2019. 

Kalendář je nástěnný ve velikosti A3 a obsahuje 

fotografie od založení organizace 2003 až do roku 2018. 

Kalendáře jsou dostupné v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na 

Brněnské 8 v otevírací době. Hodnota kalendáře je 350,-

Kč. 

  

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Nestvůra z Essexu 
  
Žánr: anglický román 
Autor: Sarah Perryová 
Čte:  Kateřina Horáčková-Mendlová 
Rozsah: 2 audiodisky (12:53:30) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Když mladá Cora Seaborneová ovdoví, pocítí spíše 

úlevu než zármutek - nešťastné manželství a život ve 

městě ji ubíjely. Odchází tedy na venkov a vesnici 

Aldwinter si skutečně zamiluje. Její klidný život uprostřed 

přírody však naruší zprávy o návratu nestvůry z místních 

pověstí, která má být skutečnou příčinou záhadných 

zmizení několika zdejších obyvatel. 
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ÚŘADY CHTĚJÍ ŘIDIČŮM PŘIKÁZAT 

KONTROLY ZRAKU 
 
Statistika ukazuje, že špatně vidící řidič může být stejně 
nebezpečný jako ten, který před jízdou pil alkohol nebo 
požil drogy. I proto startuje kampaň, která má zvýšit 
bezpečnost na silnicích apelem na řidiče se zhoršeným 
zrakem. 

Zhoršené vidění znamená výrazně delší reakční dobu, 
kterou řidič potřebuje, aby se přizpůsobil nenadálé 
situaci při řízení (předjíždění cyklisty, chodce, vyhýbání 
se překážkám, odbočování apod.). 

 Správně vidící řidič (ať už se zdravým zrakem nebo 
se správnou korekcí) vidí chodce za denního světla 
už ve vzdálenosti 200 metrů. 

 Ten, kdo má vadu -0,75 dioptrie, už chodce 
zaregistruje při poloviční vzdálenosti, tedy na 100 
metrů. 

 S vadou -2 dioptrie se bezpečná vzdálenost snižuje 
na pouhých 20 metrů. 
 

Mezi nejčastější oční vady patří krátkozrakost, 

dalekozrakost a astigmatismus. Tyto vady zraku 

způsobují nejrůznější míru rozostření. Oční odborníci 

považují za zhoršenou takovou ostrost, kdy se pohybuje 

pod hranicí 70 procent. Řidiči s ostrostí pod 50 procent 

by neměli za volant usednout vůbec! Uvádí se, že se po 

českých silnicích pohybuje takových řidičů až 8 procent,  
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tedy asi 500 tisíc lidí! Tento problém se netýká zdaleka 

jen seniorů, protože počet očních vad začíná prudce 

narůstat již po třicítce. 

Optik Blahoslav Žilka téma špatně vidících řidičů sleduje 
dlouhodobě a komentuje jej: „Až 80 procent všech 
našich vjemů zachytíme právě zrakem. Proto mne 
překvapuje, že lidé tak podceňují kvalitu vidění,“ Podle 
něj je zhoršování kvality vidění postupné, plíživé, takže 
si na něj můžeme zvyknout a považovat ho za normální 
stav. Dodává Blahoslav Žilka. 

Další nebezpečnou skupinou jsou podle Blahoslava Žilky 
řidiči, kteří mají malé zrakové vady a neřeší je, protože 
je nepovažují za problém. „ Neuvědomují si však, že 
mohou mít nejen sníženou ostrost vidění, ale také 
opožděné reakce, špatný odhad vzdálenosti, což 
především při řízení automobilu může mít fatální 
následky,“ uzavírá Blahoslav Žilka. 

Statistiky říkají, že jen jeden ze tří řidičů má dobrý zrak. 
Ti s největší pravděpodobností potřebují jeho korekci, 
ale často o tom ani neví nebo to bohužel ignorují. Tito 
řidiči jsou nesmírně nebezpeční sobě i svému okolí, ale 
zatím to úřady vůbec neřešily. To se teď ale změní, 
protože stát chce zavést povinné kontroly zraku. 

Neutěšený stav si uvědomily i úřady, které se slepými 
vrahy konečně chtějí něco dělat. I když nezastíráme jisté 
pochybnosti nad tím, jestli jejich návrh je dostatečný. A 
nejspíš s námi budete souhlasit. Zákonodárci totiž začali 
pracovat na novele zákona o silničním provozu, která by 
měla zavést povinné kontroly zraku při výměně 
řidičských průkazů. Kdy začne novela platit, ovšem 
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zatím není jasné. A teď to, co nás zaráží. Novela by totiž 
znamenala, že bychom k očnímu specialistovi museli 
povinně jen jednou za deset let. Ano, je to lepší než nic, 
ale je to dostačující? Vždyť během deseti let se oči 
mohou tak moc zhoršit! 

V současné době je praxe taková, že dle zákona musí 
kontrolu zraku absolvovat ten, který o řidičák žádá 
poprvé, ale jen u obvodního lékaře. U specialisty pak 
ten, který dovrší 65 let věku a také senioři od 68 let, a to 
každé dva roky. Nebylo by lepší, kdyby povinná 
návštěva očního lékaře byla co dva roky povinná pro 
všechny? Vždyť jde o zdraví a v případě vážných nehod 
i o životy! Jak ale říkáme, 10 let je lepších než nic a spíš 
nás zneklidňuje vědomí, že jsou lidé tak nezodpovědní a 
špatný zrak neřeší sami už kvůli sobě. Návštěva lékaře 
je otázka několika desítek minut. Brýle pak z části 
dokonce proplácí většina pojišťoven. Nebuďme tedy 
lhostejní k sobě i ostatním a nečekejme na nařízení a 
zákony. 

www.garaz.cz 

http://www.garaz.cz/
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ČAJE U PANA ROBERTA KOTRBY 
 

Dne 15. listopadu jsme se vydali za panem Kotrbou 

do jeho Sauna clubu Robi. Exkurze byla spojena 

s tradiční ochutnávkou čajů od firmy Sonnentor. Nejprve 

jsme se usadili a čekali, až se v místnosti rozvoní první 

čaj, který nesl název, Kuc kuc. Tento čaj je bylinnou 

směsí, která je vhodná pro chladné zimní dny. Myslím, 

že dle všech účastníků, byl čaj velice výborný.  

Další následoval bylinný čaj, který se jmenoval, 

„Štěstí je být ženou“. Samozřejmě všechny dámy, které 

byly přítomné, zpozorněly. Čaj byl také výborný, jen 

některým připomínal chuť „sena“. Další čajík, se 

orientoval na mužskou část, která byla na ochutnávce 

přítomna. Tento čaj nesl název „Štěstí je být mužem“. 

Musím se přiznat, že chuť čaje mě oslovil více než 

předešlý ženský čaj. Snad to nic o ničem nevypovídá.  

Poslední čaj, který byl vyloženě na zahřátí, nesl 

krásný název a to „Kurkumový sen“. Tento čaj mě velice 

oslovil. Myslím, že ve studených zimních dnech opravdu 

člověka pořádně zahřeje. Po jednom šálku jsem cítila 

příjemné teplo a představa teplé peřiny byla pouze 

v dáli.  

Musím říci, že ochutnávka byla opět záživná. Moc 

jsme si pochutnali a někteří z nás si také zakoupili 

u pana Kotrby čaje, které je nejvíce oslovili. Děkujeme 
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panu Kotrbovi za skvělou ochutnávku čajů a těšíme se 

na další setkání. 

 

  

 

Článek napsala slečna Kuncová 
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KURZ SEBEOBRANY 
 

Máme za sebou další z lekcí Vámi oblíbené sebeobrany 

se Standou Vaňkem a Davidem Šťastným.  

V pátek 9. listopadu jsme se všichni ve 13 hodin sešli 

tradičně před Gauner Clubem v Jihlavě. Převlékli jsme 

se do sportovního oblečení a čekali jsme, co si pro nás 

pánové tentokrát připravili. 

Na začátek jsme se museli samozřejmě zahřát 

a procvičit. To znamená provést cviky jako „panák“ či 

„prkno“. Standa Vaněk nás naučil na protažení i nový 

cvik, který ne každý zvládnul hned napoprvé. Byl to leh 

na břiše se zvednutýma rukama a nohama a zapojením 

břišních a zádových svalů jsme se museli překulit na 

záda. Řeknu Vám, nic lehkého to teda nebylo! Do příští 

hodiny máme za úkol tento cvik doma trénovat, takže 

sportu zdar!  

Po zahřátí jsme se rozdělili do dvojic. Vždy jeden 

z dvojice si vzal do rukou lapu a figuroval jako „útočník“. 

Druhý z dvojice proti němu aplikoval obranné pozice a 

výpady. Trénink nám dal zabrat, osvěžili jsme si již 

naučené pozice a obranné údery a příjemně unavení 

jsme se vydali na cestu domů… 

Článek napsala Hana Cabajová, DiS. 
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OHLÉDNUTÍ ZA NAŠÍM PRVNÍM BENEFIČNÍM 
PLESEM 

 
Vážení přátelé, tak už je to za námi...... páteční ples 

v hotelu Gustava Mahlera se opravdu vydařil, a to 

hlavně díky Vám všem, kteří jste přišli, byli jste 

absolutně skvělí a úžasní!!!   

O předtančení se postarala děvčata z nízkoprahového 

centra z Erka Jihlava, která hned na úvod rozproudila tu 

správnou taneční náladu. Večerem nás slovem 

provázela úžasná moderátorka Helena Dvořáková, do 

tance hrála kapela Jarda band, a fotografoval Tomáš 

Raur. Na plese též vystoupila mladá zpěvačka Nicol 

Freubauerová, bylo to krásné vystoupení, o této slečně 

ještě určitě uslyšíme! O půlnoční překvapení se 

postarala skupina Chůdadlo se svojí světelnou show. 

Ples jsme pojali benefičně, a jsem velmi ráda, že 

výtěžek z tomboly nakonec činil neuvěřitelných 20 000 

Kč. Tyto peníze hned putovaly za maminkou Lenkou 

a její nevidomou holčičkou Chloe. Z toho máme upřímně 

obrovskou radost, a děkujeme za Vaše příspěvky! 

Na plese též proběhla dražba - vydražila se krásná 

keramická lampa z dílny Umění s handicapem od Lenky 

Šulerové za 4 000 Kč, přičemž se nový majitel rozhodl 

během večera zvýšit tuto částku na rovných 7 000 Kč, 

za které okamžitě pořídíme výukový telefon. Musím Vám 

prozradit, že majitel lampy, pan Pavel Dolejší (to je 

opravdu shoda jmen) se nakonec rozhodl telefon zaplatit 

úplně celý. Včera jsme se domluvili na částce 7 900 Kč, 
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a telefon Blind Shell Clasic je už objednaný. Během 

několika dnů již tedy bude k dispozici v TyfloCentru 

Vám, všem klientům. Děkujeme Vám, pane Dolejší, 

dáváte peníze na dobrou věc. 

 

Děkujeme statutárnímu městu Jihlava, a paní primátorce 

Karolíně Koubové, za záštitu tohoto plesu, kde nás 

navštívil místo paní primátorky pan Bc. Daniel Škarka, 

uvolněný člen Rady města pro oblast sociálních věci, 

a popřál TyfloCentru vše nejlepší. 

Na plese nás také navštívil 1. náměstek hejtmana Kraje 

Vysočina pan Pavel Franěk, který se též také přidal ke 

gratulacím. 

Za sebe chci poděkovat také Vám všem, kteří jste se 

podíleli na přípravě plesu, a především také našim 

skvělým dobrovolníkům, kteří pomáhali s přípravou sálu 

a roznášeli občerstvení. Věřte, že nebylo jednoduché 

všechno připravit tak, abyste se v sále cítili dobře, ale 

výsledek určitě stál za to. 

 

Děkujeme též všem sponzorům, díky kterým Vás čekala 

bohatá tombola. Děkujeme Vám za Vaši podporu! 

Zároveň chceme moc poděkovat mnoha našim klientům, 

kteří nám poskytli věcné dary a poukázky do tomboly. 

Velké díky patří paní Elišce Polanské, panu Robertu 

Kotrbovi, panu Rudolfu Vlašínovi, Ondrovi Zmeškalovi, 

panu Josefu Svobodovi a panu Ladislavu Limberkovi. 

Děkujeme i všem ostatním z řad klientů, kteří nám byli 

nápomocní při shánění darů do tomboly. 
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Kdybych to měla shrnout, pobavili jsme se, mnozí z Vás 

možná potkali řadu svých známých, které dlouho 

neviděli, zatancovali jsme si, občerstvili, udělali radost 

malé Chloe a její mamince finanční částkou 20 000 Kč, 

a také vydražili krásnou keramickou lampu, za kterou 

budeme mít novou pomůcku pro výuku, telefon 

BlindShell Clasic, který bude sloužit Vám všem. Prostě 

parádní večer se vším všudy!  

Na úplný závěr chci poděkovat za nádhernou kytici, 

kterou jsem dostala od Vás, klientů. A za nás, všechny 

zaměstnance, Vám děkuji za výborný dort, kterým jsme 

podělili všechny přítomné hosty!  

                                                                                          

Iveta Bělovová 
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A jak se líbil náš 1. Benefiční ples Vám?  

Budeme rádi, pokud nám napíšete Vaše dojmy a 

zážitky. Vaše příspěvky uveřejníme v příštím čísle 

časopisu Střípky z Jihlavy.  

Příspěvky prosím zasílejte na email:  

cabajova@tyflocentrumjihlava.cz 

 

Finančně nás podpořili tyto firmy: 

Adaptech  

Auto Čermák 

Chesterton Telč 

Česká spořitelna 

Nadační fond Friendly Vox 

Eurofarm 

Optovit 

Osmont  

Paní Marie Horáková 

Reiterman 

Sagitta 

SPA 

Spektra 

Statutární město Jihlava 

mailto:cabajova@tyflocentrumjihlava.cz
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Děkujeme též firmám a fyzickým osobám, které 

poskytly věcné dary:  

 

Alpa VM 

ČSOB 

Ergones 

Jaroslav Hrdlička 

Jipocar 

Masozávod Krahulčí a.s. 

Leo Express 

Ludmila Sochnová 

M-Soft 

Ocram 

Pekárek Rantířov 

Reiterman 

Bárta - pivo Chotěboř 

SMJ 

Zoo Jihlava 

Lidl 

Optika Perfekt servis 

Bowling Snack Bar 

Battery-Center Dašice 

C&A 



17 
  

 

Country golf club 

Barber Shop Cooper 

Elmat Super 

Ergones 

Fitness factory 

FLIXBUS 

Hervis sports 

Robert Kotrba 

Rudolf Vlašín 

Ladislav Limberk 

Dana Marková 

Medimat s.r.o. 

Mgr. Lumír Bártů 

Optika Kocandová 

Optika Žilka 

Osma 

Osmont 

OZP 

Eliška Polanská 

Restaurace u Františka 

Služby města Jihlavy 

Josef Svoboda 
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TKZ Polná 

SPA 

Webhouse s.r.o. 

ZOO Jihlava 

Knihkupectví a čajovna Kuba a Pařízek 

Paní Jana Zemanová 

OM indická a nepálská restaurace 

Ondra Zmeškal 

Turbo pizza 

Bc. Tomáš Havlík 

Hana Odehnalová 

Tesco 
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ZAJÍMAVOST 
 

Znáte tradice týkající se pečení vánočky?  

Historie vánoček 

První zmínky o vánočce pocházejí již ze 16. století. Ale 
to ji pekli jenom mistři pekaři. Původně byla vánočka 
pečena a předávána jako dar pekařů radním a 
patronátní šlechtě. Teprve od 18. století začali lidé péct 
vánočky i doma. Recepty byly různé a dědily se z 
generace na generaci. Vánočce se podle krajů, nářečí a 
zvyklostí také říkalo štědrovečernice, štědrovice, 
štědrovka, pleténka, húska, calta, pletanka, pletenice, 
ceplík, žemle, štrucla, štricka, ale také „děťátko“. Pletaná 
vánočka symbolizovala děťátko zabalené do peřinky. 

Tradice pečení vánočky 

Křížové pletení vánočky má ochránit před zlými vlivy. 
Vánočka se tradičně plete z devíti pramenů. Základnu, 
první patro, tvoří čtyři prameny, které symbolizují slunce, 
vodu, zemi a vzduch. Prostřední, druhé patro, tvoří tři 
prameny představující rozum, vůli a cit. Třetí patro, tvoří 
dva prameny, které spojují vědění a lásku. 

Vánočky se v dřívějších letech pekly pouze z kynutého 
těsta, do kterého se přidávaly rozinky, mandle, ořechy i 
kandované ovoce. V prvních receptech se objevoval 
i anýz či fenykl. 
Vánoček se dříve peklo tolik, kolik bylo členů rodiny a 
služebnictva, pro každého jedna. Někde dostával kousek 

https://slovnik.vareni.cz/rozinky/
https://slovnik.vareni.cz/mandle/
https://slovnik.vareni.cz/ovoce/
https://slovnik.vareni.cz/anyz/
https://slovnik.vareni.cz/fenykl/
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vánočky i dobytek, aby mu přálo zdraví po celý 
následující rok. 

Tradice, které se dodržovaly při pečení vánočky 

 Hospodyně musela být oblečená v bílé zástěře a 
mít bílý šátek. 

 Hospodyně nesměla během zadělávání těsta 
promluvit. 

 Při kynutí vánočky musela kuchařka skákat 
hodně do výšky, aby se vánočka podařila. 

 Do vánočky se zapekla mince, kdo ji našel, měl 
zaručené bohatství a zdraví po celý příští rok. 

 V některých krajích se do vánočky zapekl zelený 
hrášek, kdo ho našel, měl mít celý rok pouze štěstí. 

 Podle toho, jak se vánočka povedla, se 
předpovídalo, jaký bude příští rok. Připálená, 
natrhlá nebo prasklá vánočka nevěstila nic dobrého, 
spíše symbolizovala neštěstí. 

 
https://clanky.vareni.cz/vanocka-pecivo-nasich-

babicek/ 
 

 

https://clanky.vareni.cz/vanocka-pecivo-nasich-babicek/
https://clanky.vareni.cz/vanocka-pecivo-nasich-babicek/
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IN – OUT 
 

CO JE TO „UPCYCLING“? 

Upcycling neboli česky upcyklace se řadí 

k postmodernímu pojetí světa. V obecné rovině je 

upcycling směrem, jehož cílem je přeměna starých 

a nepotřebných produktů na produkty s vyšší užitnou 

hodnotou, než jakou měl původní výrobek. 

Ve svém jádru je tento způsob přeměny produktů o 

úroveň výše nad recyklací. Jelikož v REcyklaci se staré 

materiály přetváří a formují v materiály nové, které jsou 

opět vrženy do koloběhu výroba-směna-spotřeba. Teorie 

UPcyklace povznáší tento směr na vyšší úroveň. 

Upcyklace klade důraz na zachování původních 

materiálů, ze kterých lze vyrobit nové produkty vyšší 

přidanou a hlavně užitnou hodnotou. Upcycling je 

filozofií, uměním, ale také životním stylem 21. století. 

HISTORIE UPCYCLINGU 

Mnohé příklady upcyclingu a jeho pravé kořeny, 

bychom možná nalezli již ve starověku nebo během 

velké hospodářské krize, kdy pracovité hospodyňky 

například vyráběly ze starých šatů kuchyňské zástěry. 

A právě z historie se o upcyclingu můžeme mnohé 

naučit. 

Novodobé základy této teorie položil Reiner Pilz 

z německé technologické společnosti Pilz GmbH, když 

se v novinovém článku v roce 1994 zabýval myšlenkou, 
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při které moderní společnost potřebuje takový druh 

recyklace, která přinese vyšší užitnou hodnotu, nezatíží 

životní prostředí a zachová výrobní zdroje. 

Teorii upcyklace na přelomu 20. a 21. století 

rozvíjejí architekt William McDonough a chemik Michael 

Braungart v knize Cradle to Cradle: Remaking the Way 

We Make Things neboli „Od kolébky ke kolébce: 

Přetvoření cest, kterými vyrábíme věci“. 

McDonough s Braungartem se zasloužili o uvedení 

upcyclingu do povědomí pop kultury, kdy jejich pojetí 

volá po transformaci průmyslu prostřednictvím 

ekologicky inteligentního designu. 

PROČ JE UPCYCLING POPULÁRNÍ? 

V širší povědomí se upcycling dostal již dávno před 

vznikem svého názvu, především v oslabeních 

regionálních ekonomik, kdy si lidé nemohli dovolit nové 

spotřební zboží a místo toho hledali uspokojení svých 

potřeb v improvizacích v téměř všech oblastech života. 

Proto si lidé oblíbili techniky, jak z volných materiálů 

levným a nenáročným způsobem zachránit oblečení pro 

sebe či své děti, renovovat nábytek nebo jinou formou 

využít staré produkty. Ani dnes není tento způsob života 

cizí. Právě naopak, vzdor konzumnímu způsobu života, 

zachování tradičních hodnot a šetrný přístup k přírodním 

zdrojům se stává životním stylem 21. století. 
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 „V upcyclingu může být úspěšný každý. Stačí se jen 

zamyslet.“ 

Jiří Aujezdský, zakladatel UpCycling.cz 

Zdroj: https://www.upcycling.cz/co-je-to-upcycling/ 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

JEDNODENNÍ AKCE 

PRŮVOD KRAMPUS ČERTŮ JIHLAVA 

 8.12.2018 17:30, v Amfiteátru Heulos Jihlava 

 Vstupné děti do 15 let 149 Kč, dospělí 199 Kč, 

 Vstupenky na www.ticketportal.cz 

 

„ZAPALME SVÍČKU“ 

 Světový den památky zesnulých dětí 

 9.12.2018 17:30 v Kostele sv. Jakuba 

 

ODDECHOVÁ KREATIVNÍ DÍLNA PRO SENIORY  

 20. 12. 2018, 10:00–12:00, Oblastní galerie 

Vysočiny 

 Vstupné 30Kč 

 

VÍCEDENNÍ AKCE 

MILÉ DROBNOSTI A HISTORICKÉ KALENDÁŘE 

 30.11.2018 - 6.1.2019, Muzeum Vysočiny Jihlava 

 

http://www.ticketportal.cz/
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PEKLO V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ 

 30.11.2018 - 2.12.2018 v jihlavském podzemí 

 Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 80 Kč 

 

JIHLAVSKÉ VÁNOCE 

 2.12.2018 - 1.1.2019 

 Více na stránkách města Jihlavy - plakát: 

https://www.jihlava.cz/jihlavske-vanoce/a-

4350/p1=103871 

 

TRADIČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ 

 15.12.2018 - 13.1.2019 

 Minoritský kostel Nanebevzetí Panny Marie, ulice 

Matky Boží 

 

 

 

 

https://www.jihlava.cz/jihlavske-vanoce/a-4350/p1=103871
https://www.jihlava.cz/jihlavske-vanoce/a-4350/p1=103871
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AKCE V PROSINCI 
 

STŘEDA 5. 12. 2018 – VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
 

Vážení a milí klienti a přátelé TyfloCentra Jihlava, je tu 

předvánoční období a to je ten správný čas se na chvíli 

zastavit, sejít se a popovídat si v kolektivu příjemných 

lidí. Proto vás zveme na vánoční posezení, které se 

bude konat dne 5. 12. 2018 od 14:00 hod. V restauraci 

Na Hradbách.  

 

STŘEDA 12. 12. 2018 – VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ 

 
Pojeďte s TyfloCentrem na tradiční vánoční trhy do Brna 

navnadit se na tu pravou vánoční atmosféru. Sraz 

v TyfloCentru Jihlava, na Brněnské 8 v 9:00 hodin. 

Odjezd z Jihlavy z autobusového nádraží RegioJetem v 

9:40 hod. Odjezd z Brna domů do Jihlavy RegioJetem v 

17:00 hod. Návrat do Jihlavy za příznivé dopravní 

situace v 18:10 hod.  

Tradiční adventní trhy lidového charakteru s více než 

100 prodejními stánky, z nichž většina nabídne řemeslné 

a dárkové zboží. Prodejci v tradičních oděvech, vůně 

typických vánočních delikates, útulný prostor 

romantického zelného rynku, kde zapomenete na 

předvánoční shon. 
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pátek 14. 12. 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 
sebeobrany podpořil finančně nadační fond Českého 
rozhlasu Světluška.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 12. 12. 2018. 
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BLAHOPŘÁNÍ 

 
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci prosinci 
 

Regina Fialová 

Zdeněk Blažek 

Miluše Chumanová 

Miroslav Liml 

Eva Malečková 

Petr Matoušek 

Marie Potůčková 

Jiří Stejskal 

Mgr. Zita Zábranská 

Hana Kinzlová 

Miluše Jandová 

Milan Spáčil 
 

K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí  

JDE PEPÍČEK PO SILNICI A POTKÁ ROPUCHU. TA 
ROPUCHA MU ŘÍKÁ: „KDYŽ MI DÁŠ PUSU, NĚCO 

DOSTANEŠ.“ TAK JÍ DAL PUSU A PTÁ SE, CO 
DOSTANE. A ROPUCHA ODPOVÍ: „EKZÉM, EKZÉM!“ 
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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 

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

