
1 
  

 

   
 

STŘÍPKY Z JIHLAVY 

Časopis pro slabozraké a nevidomé 
 

 
Fotografie z výstavy Louise Brailla v Technickém muzeu 

v Brně.  
Paní Limberková si prohlíží bustu Louise Brailla 

 

BŘEZEN 

2019 

 



2 
  

 

Obsah: 

 

VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ ......................................... 3 

KNIHY DO UŠÍ .............................................................. 5 

TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ ............................... 6 

BLINDSHELL ................................................................. 8 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ........................ 9 

SEBEOBRANA ............................................................ 12 

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ ................................. 14 

ZAJÍMAVOST .............................................................. 16 

IN – OUT ..................................................................... 18 

NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON ................................... 21 

AKCE V BŘEZNU ........................................................ 23 

BLAHOPŘÁNÍ ............................................................. 27 

DÁRCI A SPONZOŘI .................................................. 28 

ČASOPIS VYDÁVÁ: .................................................... 30 

 



3 
  

 

VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Volejme sláva a tři dny se radujme, nastává nám 
první jarní měsíc březen . Letošní zima opravdu stála 
za to. Užili jsme si spousty sněhu, mrazu, náledí a pár 
sněhových kalamit. Někteří toto počasí přivítali s radostí, 
někdo to jak se říká „přežil“, ale zvláštní užitek z toho 
neměl. Myslím však, že blížící se jaro přivítáme všichni 
s radostí. Zimního počasí bylo dost a teď již vstříc teplu, 
sluníčku a čerpání nové energie. 

Únor jsme měli, jak už to tak bývá, nabitý akcemi. 
Pokračovali jsme v bruslení, zopakovali jsme turnaj ve 
zvukové střelbě, kterého jste se zúčastnili v hojném 
počtu. Zájemci se mohli zúčastnit také výukového 
semináře Blindshell classic.  Nechyběl ani výlet do Brna, 
do technického muzea, na výstavu s názvem Louis 
Braille – tvůrce šestibodového písma. Ani tento rok 
nechyběla informační schůzka, na které jste se mohli 
dozvědět novinky týkající se TyfloCentra a co dalšího 
jsme si pro vás připravili v novém roce 2019. 
Samozřejmě se konal i oblíbený trénink paměti  
a pokračujeme také v sebeobraně. 

A co nám přinese březen? Ani tento měsíc se 
nestihnete nudit. Abychom se trošku rozhýbali, vyrazíme 
pěší procházkou po cyklostezce do Luk nad Jihlavou. 
Cílem bude kromě příjemné únavy samozřejmě 
občerstvení. Prozatím ne ve Vaší oblíbené Kolničce, 
která je prozatím zazimována, ale půjdeme do hostince 
U Procházků. Nebude chybět ani bruslení, ve kterém se 
všichni účastníci zdokonalují. Zajdeme si také na 
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výstavu kočárků a tak, jako každý měsíc, trošku 
potrénujeme paměť s panem Ing. Beránkem. 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Volání divočiny a jiné povídky z Aljašky 
  
Žánr: Americké povídky 
Autor: Jack London 
Čte: Martin Zahálka 
Rozsah: 1 audiodisk (08:44:33) : digital 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Čtyřletý psí kříženec Buck vyrůstá na jihu Spojených 

států hýčkán svým pánem i celou jeho rodinou. Když je 

ale unesen a jako tažný pes prodán na Klondike, kde 

právě vypukla zlatá horečka, musí se přizpůsobit nejen 

drsnému aljašskému podnebí... 
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 
 

Dne 6. února letošního roku jsme opět uspořádali 

tradiční turnaj ve zvukové střelbě. Lidí se účastnilo 7, 

tedy krásný počet, pro krásný den. Kola zvukové střelby, 

byla dvě, jelikož nám čas rychle utíkal, vzhledem 

k debatě s paní Ciprovou, která probíhala před 

zahájením střelby. Po debatě šlo vše, jako po másle. 

Uživatelé se rychle střídali, a ještě lépe stříleli. Musím 

podotknout, že skóre bylo u některých lidí velice 

vyrovnané.  

Po odstřílení posledního účastníka, jsme s kolegou 

sečetli bodíky, které nám prozradily jednotlivá umístění 

našich střelců. Každopádně nikdo se nenechal zahanbit, 

ale prvenství pro sebe získal tradičně  pan Josef 

Vondra. Po skončení střelby jsme samozřejmě pěkně 

vyhládli, a proto jsme si objednali vynikající pizzu, po 

které se jen zaprášilo. 

V tabulce umístěné na konci článku můžete vidět, 

jaké bylo pořadí jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje 

zapojili. Těšíme se na příště a doufáme, že účastníků 

bude ještě více. 
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Pořadí Jméno 1. Kolo 2. Kolo 
Celkový počet 

bodů 

1. J. Vondra 100 99,4 199,4 

2. Z. Šopa 99 99,8 198,8 

3. L. Šulerová 98,3 98,3 196,6 

4. P. Limberková 96,2 96,8 193 

5. R. Dolejší 89,7 89,1 178,8 

6. E. Polanská 93,2 80,5 173,7 

7. H. Heuschneidrová 82,5 90,4 172,9 
 

Všem vám děkujeme za účast a těšíme se na další 

setkání s vámi na příštím turnaji. 

 

Článek napsala slečna Kuncová 
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BLINDSHELL 
 

Dne 18. 2. 2019 jsme se sešli na druhém pracovišti 

TyfloCentra, Chlumové 1a a uskutečnili jsme setkání, 

kde pan Radovan Jakubík, náš spolupracovník, 

seznámil klienty s novým tlačítkovým mobilním 

telefonem jménem BlindShell.  

Setkání začalo v deset hodin a zúčastnili se ho 4 

klienti.   

Mobilní telefon nabízí mnoho funkcí moderních 

telefonů a klasickou klávesnici, které usnadní zrakově 

postiženým lepší ovladatelnost. S tímto mobilním 

telefonem jsem se poprvé setkala až při jeho 

představení 18. 2. 2019, kde jsme se s klienty 

dozvěděli všechny potřebné informace. Mobilní 

telefon je samozřejmě ozvučen v českém jazyce, jsou 

zde funkční tlačítka, která umožní předvolbu 

kontaktů, takže klient nemusí zdlouhavě hledat. 

Jednou z výhod tohoto telefonu je hlasové ovládání 

telefonu přes sluchátka, s nimiž se dá i volat. Další 

z několika výhod je maximálně zjednodušená e-

mailová aplikace. Je zde i možnost rozšíření paměti 

pomocí microSD karty. Pokud by se klient dostal do 

situace, v níž potřebujete rychlou pomoc, použije 

SOS tlačítko, které vytočí nouzový kontakt. 

Článek napsala praktikantka sl. Polzerová 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Přístupnost Applu nezná mezí. 

Instagram patří k největším fenoménům posledních let,  

a to v mnoha oblastech: od fotografování, přes 

zkoumání lidských interakcí po marketing na sociálních 

sítích. Pokud Instagram více či méně znáte, tuhle pasáž 

klidně přeskočte, chci v ní jen v pár větách shrnout, co 

že to vlastně je…Instagram, obrázková sociální síť, 

kterou můžete používat vlastně jenom, pouze pokud 

máte mobilní telefon. Webovou podobu má částečnou, 

zásadní pro používání ale je, abyste fotili a fotili a fotili. 

Najdete tam fantastické fotky, fotografy, šikovné lidi co 

fotí zajímavě. 

Populární obrázková sociální síť Instagram bourá 

bariéry. Fotografie si v ní mohou prohlížet i nevidomí 

lidé. A to úplně bez zábran. 

K práci s chytrým telefonem používají zrakově 

handicapovaní lidé takzvaný odečítač obrazovky. Ten 

vyčítá hlasovým výstupem vše, po čem se pohybuje 

kurzor a to základního ovládání celého zařízení až po 

pokročilejší funkce. V Applu jde o VoiceOver. Tento 

odečítač zvládá řadu věcí kromě jediného. 

Rozpoznávání fotografií. Obrazové materiály není 

možné lehce vyčíst jako standardní popisky nebo texty.  

I to je ovšem minulostí, alespoň co se příspěvků  

v Instagramu. 
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Začal s tím Facebook. Při jedné z nedávných aktualizací 

Facebooku na iOS, se objevila zajímavá novinka. 

Odečítač VoiceOver se vůbec poprvé pokusil samovolně 

vytvořit textové popisky publikovaných fotografií. Popisky 

tvořené na základě nějakého scriptu v aplikaci propojené 

s odečítačem, se do jisté míry skutečně shodují se 

zobrazovanou fotkou. 

Aktivujte VoiceOver. Postavte kurzor na jakoukoli fotku  

v aplikaci Facebook a poslouchejte. Pár slovy vám bude 

fotografie popsána. Můžete se dovědět např. to, že se 

na snímku nachází strom, oceán, příroda, voda, dva lidé 

stojící se a smějící se. Není to sice nic moc, ale určitou 

představu o fotce si tím jistě uděláte. 

Ještě donedávna byla obrázková sociální síť Instagram 

pro nevidomé uživatele vcelku zapovězená. To 

samozřejmě proto, že se věnuje především publikování 

a sdílení fotografií. Nikdo tedy nečekal, že začne cílit i na 

zrakově znevýhodněné osoby. Přístupnost byla též 

katastrofální, a i když jste si nemohli bez zraku prohlížet 

fotografie, Instagram se nedal s odečítačem vůbec 

ovládat. To se ovšem definitivně změnilo před pár týdny. 

Uživatelské rozhraní začalo být přístupnější,  

s VoiceOverem lze už procházet příspěvky, publikovat  

a dokonce i prohlížet fotografie. 

Došlo k implementaci stejné funkce jako u Facebooku. 

Na základě určitého scriptu a pravděpodobně i umělé 

inteligence, odečítač rozpoznává fotografie a tvoří k nim 
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stručné popisky o několika slovech. Kromě toho 

Instagram šel ještě dál a všem uživatelům publikující 

fotky umožňuje opatřit fotografii vlastním popiskem. Ten 

nahradí strojovou verzi. Protože si ho píšete sami, bývá 

mnohdy přesnější a kvalitnější. 

A závěrem se hodí zmínit to nejdůležitější. 

Rozpoznávání fotografií a tvorba jejich textové podoby 

pro nevidomé, funguje dosud jen v rámci Apple 

produktů. 

Zdroj: www.appliste.cz 

 

 
 

http://www.appliste.cz/
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SEBEOBRANA  
 

22. 2. jsme se sešli v hojném počtu na páteční 

odpolední akci, a to na sebeobranu, kterou nás provází 

Standa („zlej policajt“), David („hodnej policajt“) a Romča 

(„asistenka policajtů“). Berte to samozřejmě s nadsázkou 

. 

Zlej policajt (Standa), který celou hodinu a půl 

šéfuje, nasadil vražedné tempo. Hned na samém 

začátku jsme skákali panáky a hlavně drželi pozici plank, 

což je vlastně takové prkno, kdy jste na zemi na loktech 

držící ve vodorovné pozici a stahujete při tom břicho  

a zadek. Soudě vzato, je to opravdová makačka, ale co 

neudělat pro své líné tělo, že?   

Po rozcvičce jsme přešli k hodině „bití“. Nejprve 

jsme začali s již odzkoušeným zadním úderem, a přidali 

tři rány kladivem. Ano, rány lítaly hlava nehlava, tedy 

spíš lapa nelapa (což je vlastně taková placatá rukavice, 

do kterých si zkoušíme rány na naše protivníky). 

Následně přišlo na řadu řvaní, opět nás Standa 

upozornil, že řev musí vycházet z břicha, jelikož my 

ženy, když řveme, tak spíše ječíme, a tím protivníka 

neodvrátíme. Takže opět řev, řev, řev, a k tomu padaly 

rány. Standa nám doporučil při výpadech proti útočníkovi 

používat také sprostá slova, především ta, ve kterých se 

vyskytuje hláska R, neboť to pěkně rezonuje a člověk do 

toho dá pěknou sílu. Pokud by došlo k v reálném životě 
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k napadení, člověk by útočníka také neoslovoval milými 

slůvky, že?  

Čas ubíhal a my se učili nové věci. Tentokrát nám 

Standa s Davidem, předvedli, jak odvrátit útočníka, který 

nás namáčkne na zeď. Postup byl jednoduchý, ale 

provést to, už bylo náročnější. Každopádně nikdo jsme 

se nedali a výcvik zvládli!  Na konec naší hodinky a půl 

jsme si dali ještě plank, za pokřiku trenéra, který se nás 

snažil motivovat (možná i vychutnat), k co největší 

výdrži. Protáhli jsme se, převlékli a prchali na autobus. 

Díky za skvělý trénink sebeobrany Standovi, Davidovi  

a Romče a těšíme se na příště. 

Článek napsala slečna Kuncová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standa Vaněk dohlíží na „útočníka“ Ondru Zmeškala a „oběť“ 

praktikantku slečnu Polzerovou. 
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TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ 
 

Dne 20. 2. 2019 jsme společně s klienty a pracovníky 

TyfloCentra zavítali do technického muzea v Brně. Cestu 

jsme započali ráno v 8:40 jízdou vlakem přímo do Brna. 

Příjezd do Brna jsme nezahájili příliš dobře, neboť se při 

výstupu z vlaku zranili dva vodící pejsci - strhli si drápek. 

Nic jsme však nepodcenili a šikovná Peťa Kuncová 

ošetřila oba dva pejsky.  

Po ošetření jsme tedy vyrazili tramvají přímo na místo. 

Vyvenčili jsme pejsky a zašli jsme do nedaleké 

restaurace na oběd, kde jsme měli rezervaci. Oběd byl 

vynikající a pak jsme hned zamířili do muzea.  

Během procházení po muzeu, jsme si mohli osahat 

automobilové exponáty, které zde byly vystaveny. Kdo 

měl zájem, dostal bílou rukavičku a mohl si auta detailně 

prohlédnout. Dále jsme si prohlédli historii závodů, 

zubařiny a na závěr historii a vývoj Braillova písma. 

Expozice Braillova písma pro nás byla důvodem cesty. 

Zde jsme měli možnost si přečíst, vyzkoušet i osahat 

různé knihy, vynálezy. Byly zde i papíry s vývojem přímo 

Braillova písma, psací stroje, mluvící počítače, mluvící 

telefon. Po záživné prohlídce jsme se vraceli zpět na 

vlakové nádraží, odkud jsme jeli zpět do Jihlavy. Zpět 

jsme jeli obohaceni o nové informace, nové zážitky.  

Článek napsala praktikantka sl. Polzerová  
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Pan Vondra v rukavičkách u vystaveného automobilu. 
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ZAJÍMAVOST 
 

Vynález ze Stráže nad Nisou? Stroj, který tiskne 

Braillovo písmo na textil 

Tiskárna ve Stráži nad Nisou vyvinula tisk Braillovým 
bodovým písmem na textil. Její majitelka Magdalena 
Mrákotová zatím nechává tisknout na trička jejich 
barvu, velikost, ale i materiál, a to kvůli praní. 

Speciální tisk Magdalena Mrákotová v počátcích 
vývoje konzultovala s nevidomými a dnes má na něj 
patent. Vystouplé body písma se dají dokonce  
i přežehlit, musí to být ale z rubu. Přímo do tiskárny se 
vydala naše reportérka. 

Jak tisk funguje, vysvětluje šéf výroby Viktor Jakoubě: 
„Jedná se o speciální sítotiskový efekt – barva se na 
sebe několikrát navrství, vznikne tak efekt vystouplého 
3D potisku, aby to přečetli i nevidomí.“ 

Ať můžou nevidomí rozhodnout, jakou barvu si 
oblečou. 

Autorkou inovativní tiskařské techniky je Magdalena 
Mrákotová: „V podstatě 25 let pracuju s barvami  
a uvědomila jsem si, že nevidomí jsou o toto 
ochuzeni, věřím, že každá barva má svou energii. 
Takto nevidomým umožňujeme, aby barvu poznali, 
přečetli si ji a rozhodli se, kterou si na sebe ráno 
obléknou.“ Strážská tiskárna má tuto tiskařskou 
techniku patentovanou pro celou Evropu, její vývoj 
trval několik let. „Byly to tři až čtyři roky a nebylo to 
jednoduché,“ komentuje Mrákotová. 
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V plánu mají i tisk etiket, které by si nevidomí mohli 

našít na jakýkoliv textil.  Braillovým písmem se tak dají 

tisknout nejen krátké informace, ale i celé dlouhé texty 

nebo slogany. 

Na níže uvedeném odkazu najdete článek, ke kterému 

je připojena reportáž. 

https://liberec.rozhlas.cz/vynalez-ze-straze-nad-nisou-

stroj-ktery-tiskne-braillovo-pismo-na-textil-7690737 

https://liberec.rozhlas.cz/vynalez-ze-straze-nad-nisou-stroj-ktery-tiskne-braillovo-pismo-na-textil-7690737
https://liberec.rozhlas.cz/vynalez-ze-straze-nad-nisou-stroj-ktery-tiskne-braillovo-pismo-na-textil-7690737
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IN – OUT 

Víte co mají Preppeři ve své lékárničce pro přežití?  

A víte, kdo jsou vlastně Preppeři? 

Preppeři  jsou lidé, kteří přemýšlejí o tom, že svět 
nemusí být vždy jen bezpečné a příjemné místo pro 
život a snaží se být na různé katastrofické situace 
připraveni. Mají proto často zásoby jídla, hygienických 
potřeb a teplého oblečení na delší časové období, 
alternativní zdroje energie, zbraně a municí, výcvik  
v kurzech přežití i vybavené domácí lékárničky. Jaké 
přírodní prostředky jsou pro tyto lékarničky vhodné? 

Manukový med je neuvěřitelně cennou látkou  
s mimořádně dlouhou trvanlivostí. Archeologové našli  
v starověkých egyptských hrobech zcela neporušené 
sklady medu. Pravý med může být doslova skladován 
nejen po desetiletí, ale i staletí za správných podmínek 
(chlad, sucho, temno). Kvůli dlouhé trvanlivosti si 
manukový med udržuje hodnotu jako barterová surovina, 
kterou každý ocení. Manukový med je pilíř pomůcek 
první pomoci, protože může být aplikován na obvazy  
a obvazy pak na rány. Manukový med je silné přírodní 
antibiotikum, které účinkuje i na rezistentní kmeny 
bakterií. Manukový med je zároveň výživným sladidlem. 

Aloe vera gel lze též použít jako přírodní topické 
antibiotikum na léčbu ran a popálenin. Dokonale 
hydratuje pokožku. 

Koloidní stříbro má antibiotické vlastnosti. Působí na 
onemocnění horních cest dýchacích a bolest zůbů. 
Koloidní stříbro prokazuje účinnost proti více než 600 
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různým patogenním kmenům, zatímco většina běžných 
antibiotik je účinná pouze proti několika málo kmenům. 
Lze ho použít také a při infekcích nosních dutin a ucha. 

Esenciální oleje: 
 
Tea tree - australský čajovníka má přírodní antivirové, 
antibakteriální a protiplísňové vlastnosti. 
 
Levandulový éterický olej může být použit v malém 
množství neředěný přímo na rány nebo popáleniny. 
Pomáhá hojit popáleniny a předcházet jizvám.  
Levandule může být použita jako repelent  pro odhánění 
nepříjemného hmyzu. Neutralizuje bodnutí hmyzem  
a žihadla (od včel, vos a komárů). 

Oregánový olej je nejsilnější rostlinný olej na světě! Má 
antiseptické, protivirové, protizánětlivé, antimykotické  
a anestetické vlastnosti. Olej z oregána lze účinně použít 
např. na bolavý zub. 

Chlorella a spirulina jsou zdrojem všech potřebných 
esenciálních aminokyselin, mastných kyselin, vitamínů  
a minerálů. Sladkovodní řasy jako green food mohou 
posloužit jako zdroj všech potřebných živin, pokud není 
zrovna nic jiného. Mají současně schopnost chránit 
organismus před radiačním zářením a detoxikovat ho. 

Živočišné (aktivní) uhlí je povrchově aktivní látka, která 
se v trávicím ústrojí nevstřebává a váže na sebe střevní 
plyny, hnilobné produkty, bakterie, toxiny, různé toxické 
produkty metabolismu, léčiva a jiné chemické 
sloučeniny, které tímto inaktivuje. Mimo léčby průjmů se 
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může používat při léčbě trávicích potíží, nadýmání  
a otrav. 

Dubovky - dubové kapky obsahují extrakty z bylin, 
které mají stahující účinek. Podporují regeneraci  
a hojení kůže a sliznic. Dubové kapky jsou vhodné  
k výplachům ústní dutiny a k potírání při bodnutí 
hmyzem. Stahují povrch otevřených ran. Přítomný líh je 
pomáhá ničit a po minutě pálení tlumí bolest. 

Zdroj: https://zdravi.doktorka.cz/ 

 

 
 

https://zdravi.doktorka.cz/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

VŠECHNY KRÁSY KAVKAZU: GRUZIE, ÁZERBÁJDŽÁN, 

ARMÉNIE 

 Radniční restaurace, Masarykovo náměstí 66/67, 

Jihlava 

 6. 3. 2019 19:30 - 21:30 

 Přednáší Kuba Venglář, Vstupné: 100 Kč, studenti a 

senioři 80 Kč. 

 

EXPEDIČNÍ KAMERA JIHLAVA 2019 

 Kino Dukla, Jana Masaryka 1421/20, Jihlava  

 12. 3. 2019 18:00 - 21:45 

 Nejlepší cestovatelské filmy opět míří do Jihlavy. Těšte 

se celkem na 5 filmů. 

 Vstupné 130 Kč 

 

KOČÁRKY BABIČKY BOŽENKY 

 Muzeum Vysočiny, Masarykovo náměstí 1318/58, 

Jihlava 

 Prezentace soukromé sbírky kočárků Boženy 

Dvořákové 
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 18. 1. 2019 - 24. 3. 2019 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY 

 Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 11. 2. 2019 - 6. 5. 2019 

 2. semestr na VŠPJ s lektorkou Mgr. Hanou 

Vojáčkovou, PhD. 

 poplatek 500,- Kč.  

 Bližší informace v SP Jihlava, Palackého 26. 

Přihlašování nutné! 
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AKCE V BŘEZNU 
 

11. 3. 2019 a 25. 3. 2019 pondělí - BRUSLENÍ 

Od 11:30 hod. – 12:30 hod. na Horáckém zimním 
stadionu Jihlava. Cena 50,-Kč. Cena za půjčení bruslí: 
50 Kč. Vratná záloha 200,-Kč. Sraz v TyfloCentru 
Jihlava Brněnská 8 v 11:00 hod. nebo po individuální 
domluvě na jiném, pro Vás vhodnějším místě. Zveme 
nejen zkušené bruslaře, ale i začátečníky. K dispozici 
bude vidoucí doprovod a na stadionu jsou také 
k zapůjčení opěrné branky pro udržení lepší stability.   
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI VŽDY DO 
PÁTKU  

 

12. 3. 2019 úterý – Turistika do Luk nad Jihlavou  

Po dlouhé době Vám nabízíme čerstvý vzduch, slunce a 
vítr ve vlasech, protažení celého těla, především 
chodidel, dobrou společnost, dobré jídlo a také 
překročení hranice 10 000 kroků.  

Jedná se o pěší vycházku do nedalekých Luk nad 
Jihlavou. Naše cesta započne v Malém Beranově, kam 
se dopravíme autobusem linkou č. 12, která odjíždí 9:48 
hod. z Masarykova nám. dolního. Z Malého Beranova 
bude následovat pěší vycházka po cyklostezce do Luk 
nad Jihlavou, kde si dáme občerstvení v Dolničce 
v hostinci U Procházků. Nazpět do Jihlavy se svezeme 
autobusem. Předpokládaný návrat do Jihlavy je okolo 
15:00 hod. Celková délka pěší trasy je 7 km. Vzhledem 
k tomu, že je teprve začátek března a je počasí 
nevyzpytatelné, bude v případě nepříznivého počasí 
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(déšť, silné sněžení, kroupy, hromy blesky, hurikán…) 
náhradní program – zvuková střelba. Myslete na to, že je 
ještě stále vlhko a mokro, proto zvolte adekvátní obuv  
a oblečení.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

11. 3. 2019. 

 

14. 3. 2019 – JE TADY NÁRODNÍ TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - TRÉNINK PAMĚTI S PANEM 

ING. BERÁNKEM  

 

Jedná se o osvětovou přednášku v rámci Národního 

týdne trénování paměti. Je určená všem příznivcům 

trénování paměti i těm, kteří si zatím netroufají přijít. 

Můžete se zeptat na vše, na co není při normálním 

tréninku čas. Vítám náměty na další tréninky, co vás 

zajímá, co by mělo být příště. Budou samozřejmě i 

ukázky cvičení. 

Skvělá šance začít dělat něco pro svůj mozek, který je 

také potřeba trénovat. 

Ing. Jaroslav Beránek 

POZOR ZMĚNA! AKCE SE BUDE KONAT V TYFLOCENTRU 

JIHLAVA, O.P.S. Brněnská 8 OD 10:00 HOD.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

12. 3. 2019. 
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19. 3. 2019 úterý KOČÁRKY BABIČKY BOŽENKY 

Prezentace soukromé sbírky kočárků Boženy 

Dvořákové. V Muzeu Vysočiny Jihlava. Na výstavě 

návštěvníci uvidí kočárky hluboké i sportovní, v podobě 

kukaní či skříní, z různých materiálů a s různým 

pérováním, kočárky pro panenky včetně replik salónních 

loutkových kočárků od přelomu 19. a 20. století. Autoři 

výstavy nezapomněli také na dětská chrastítka a šidítka 

a na různé textilní doplňky včetně miminkovského 

oblečení. Od 10:00 hod. – 12:00 hod. Sraz v TyfloCentru 

Jihlava, o.p.s. na Brněnské 8 v 9:15 hod. Začátek 

exkurze v 9:30 hod.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

15. 3. 2019 

 

22. 3. 2019 pátek (pozor, termín může být nyní 
posunut) – 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. 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  

20. 3. 2019. 
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28. 3. 2019 čtvrtek – TRÉNINK PAMĚTI 

PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 

5429/1A, POD VEDENÍM PANA ING. JAROSLAVA BERÁNKA. 
TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

26. 3. 2019 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci březnu 

 
Dana Frühaufová 

Jiří Hrdý 

Jiří Burian 

Filip Ráček 

Eva Tručková 

 
K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí  

Babiš přijde po smrti k Svatému Petrovi a ten mu říká: 

„Babiš, my nevíme co s vámi. Lidi jako vy, co byli na 

Zemi v takovém vysokém postavení a ovlivňovali tolik 

věcí my posíláme, aby si vybrali, stráví nejdřív jeden den 

v ráji a jeden den v pekle…“ Babiš jde tedy do pekla a 

všechno super: golf, spousta jídla s opravdovým masem, 

lehké ženy,… pak jde druhý den do nebe a je to pro něj 

nuda. Chvilku přemítá a pak si vybere peklo. Svatý Petr 

ho tam ochotně pošle. Babiš tam vstoupí a najednou je 

tam vážně Peklo! Babiš zděšeně zírá a ptá se Satana: 

„Co to má znamenat?!“ A Satan ho vezme kolem ramen, 

vede ho ke kotlům a říká: „Jo, Babiš, to včera to byla 

kampaň, teď už jsi nás zvolil!“ 
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DÁRCI A SPONZOŘI 
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TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 8, 586 01 Jihlava 
tel.: 724 865 566 nebo 778 536 335 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
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