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STŘÍPKY Z JIHLAVY
Časopis pro slabozraké a nevidomé

Společná fotografie z pěšího výletu do Luk nad Jihlavou
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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Vítáme Vás v aprílovém měsíci dubnu. Jelikož nás
aprílové počasí překvapovalo už v březnu, nebudeme
zaskočeni snad ničím.
V dubnu nás čekají velikonoce. Jsou to nejvýznamnější
křesťanské svátky, ale zároveň jsou to svátky spojené
s různými tradicemi a vítáním jara. Začíná se probouzet
příroda, dny se prodlužují a můžeme čerpat tolik
potřebnou energii ze slunečních paprsků.
Ohlédněme se za měsícem březnem a akcemi, které
jsme podnikli. Využívali stále trvající možnosti bruslení
na Horáckém zimním stadionu. Po zimní pauze jsme
vyrazili na pěší výlet, po cyklostezce do Luk nad
Jihlavou, který se opravdu vydařil. Našly se i akce pro ty,
kteří sportu příliš neholdují. Navštívili jsme výstavu
kočárků v jihlavském muzeu Vysočiny, či jste se mohli
zúčastnit tréninku paměti s panem Ing. Beránkem.
A co jsme si pro Vás přichystali na duben?
Na základě dotazníkového šetření ohledně Vaší
spokojenosti s našimi službami jsme zařadili do našich
akcí opětovně turnaj ve zvukové střelbě. Zavítáme za
panem Kotrbou na tradiční ochutnávku čajů
s velikonočními speciály. Kdo by chtěl věnovat trošku
času svému zdraví, nechť s námi vyrazí na Den zdraví
na Krajský úřad. Zachováváme také další Vámi oblíbené
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aktivity jako je sebeobrana, či trénink paměti s panem
Ing. Beránkem.
Přejeme Vám příjemné jarní dny a klidné prožití
Velikonočních svátků.
S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
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SLOVO PANÍ ŘEDITELKY
Vážení klienti a přátelé TyfloCentra Jihlava,
v únoru proběhla každoroční informační schůzka pro
Vás klienty, kde se snažíme seznámit vás s novinkami
a aktualitami, a také výhledem na nový rok, který je před
námi. Zopakovali jsme si návštěvní řád a řád stížností,
a vysvětlili též podepisování smluv o poskytování služeb,
a informovali Vás o přípravě některých důležitých akcí
pro Vás, jako je např. rekondice.
Během měsíce února také namátkou některé z Vás
oslovily sociální pracovnice s žádostí o vyplnění
dotazníku o službách, které Vám jsou TyfloCentrem
poskytovány. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na
spokojenost vás uživatelů s kvalitou poskytovaných
registrovaných sociálních služeb. Cílem bylo zjistit, jaká
je podle Vás kvalita sociálních služeb, co Vám schází,
a jakým způsobem by se mohla registrovaná sociální
služba posílit a zkvalitnit.
Z Vašich dotazníků jsme zjistili, že naše služby hodnotíte
veskrze kladně. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných
služeb, s přístupem pracovníků i s obsahem služeb.
Získali jsme od Vás též náměty na rozšíření nabídky
našich služeb, např. se bude častěji konat zvuková
střelba, nebo v sociální rehabilitaci rozšíříme výuku
o další zajímavé pomůcky.
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Schránka důvěry, která je umístěna při vstupu do
organizace, bude též umístěna na toaletě klientů, aby
měl každý z Vás možnost soukromí při vkládání
dokumentů do této schránky. Všichni máte samozřejmě
možnost se kdykoliv obrátit na pracovníky TyfloCentra
s jakoukoli prosbou, dotazem či stížností. Jsme otevřeni
vzájemné komunikaci a uvítáme Vaše náměty, které
nám pomohou zkvalitnit naši práci. Vaše spokojenost je
zároveň pro nás závazek do budoucna, abychom Vám
služby poskytovali v co největší kvalitě, a byli pro Vás
nadále co nejlepším profesionálním pracovištěm.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se Vás!
Iveta Bělovová
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VÝŠE ÚHRADY ZA PRŮVODCOVSKÉ A
PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY
PLATNÁ
OD 1. 5. 2019
Průvodcovské a předčitatelské služby, poskytované dle
§42 zákona č. 108/2006 Sb., jsou dle §75, odstavce 1,
písmena d), zákona č. 108/2006 Sb. jsou poskytovány
za úhradu. Cena je stanovena dle §8, odstavce 2
vyhlášky č. 505/2006 za skutečně spotřebovaný čas
nutný k realizaci služby.
 Za poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby
je určena úhrada ve výši 120,- Kč / hodinu.
 Účtováno bude po minutách.
 Při poskytnutí průvodcovské a předčitatelské služby
nad 4 hodiny (celodenně) je úhrada stanovena na
500,- Kč.
Forma úhrady služby
1) Hotovostní platba - probíhá ihned po skončení služby.
Průvodce spočítá reálnou dobu doprovodu, a vydá mu
pokladní doklad na příslušnou částku.
2) Možnost bezhotovostní platby - pravidelné
a předvídatelné doprovody u uživatelů, kteří tuto
možnost mají uvedenou přímo ve smlouvě o PPS.
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Pokud uživatel služby není schopen uhradit poplatek
za poskytnutou službu ihned po ukončení služby
v hotovosti, je povinen tuto úhradu provést do konce
pracovního měsíce na pracovišti TyfloCentra Jihlava, a
to v hotovosti či bankovním převodem nebo poštovní
složenkou po dohodě s ředitelkou organizace
V Jihlavě dne: 1. 4. 2019
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, ředitelka
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KNIHY DO UŠÍ
V pasti lží
Žánr: Anglický thriller
Autor: B. A. Paris
Čte: Karolina Medková
Rozsah: 1 audiodisk (8 hod., 45 min.)
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně
vdaná a pracuje jako učitelka. Jedné deštivé noci se ale
na neosvětlené lesní cestě stane něco, co jí převrátí
život naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná, kde
nechala zaparkované auto, jestli si vzala prášky nebo že
si domluvila schůzku. V hlavě má jen zmatek a mrtvou
ženu, kterou možná mohla zachránit. Je blázen? Nebo si
s ní zahrává její mysl?
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ZVUKOVÁ KNIHOVNA PRO HANDICAPOVANÉ
3. poschodí hlavní budovy
Adresa: Hluboká 1, Jihlava
Knihovnice: Markéta Dvořáková
Již od roku 2003 zkvalitňují život zrakově postižených
osob v Jihlavě a jejím blízkém okolí také aktivity zvukové
knihovny. Toto specializované oddělení městské
knihovny nabízí řadu služeb uspokojujících přirozenou
kulturní potřebu vzdělávat se a kvalitně trávit volný čas
i se zrakovým handicapem.
Základní poskytovanou službou oddělení je půjčování
zvukových knih a komentovaných filmů. Fond těchto
speciálních zvukových dokumentů zahrnuje několik
stovek titulů nejrůznějších literárních žánrů a je
pravidelně doplňován, především z produkce Knihovny a
tiskárny K. E. Macana v Praze a tradičních vydavatelů
mluveného slova.
Služby zvukové knihovny jsou bezplatné. Předpokladem
pro jejich využívání je řádná registrace uživatele, kterým
však může být pouze osoba zrakově postižená, jestliže
tuto skutečnost doloží potvrzením odborného lékaře
nebo zástupce certifikovaných organizací SONS či
TyfloCentrum, nebo osoba, které její tělesný handicap
brání číst knihy v tištěné podobě nebo běžným
způsobem, jestliže tuto skutečnost doloží potvrzením
odborného lékaře.
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Bližší informace o zvukové knihovně či případné
registraci vám rádi sdělíme na tel. č. 565 597 867 nebo
prostřednictvím e-mailu zvukova@knihovna-ji.cz.
Služby oddělení:
 půjčování speciálních zvukových dokumentů
(zvukových knih a komentovaných filmů) na MC a
CD
 půjčování periodik (Zora, Ema)
 půjčování haptických deskových her
 zpřístupnění PC se speciálním softwarem pro
zrakově postižené
 zpřístupnění televizní lupy (ve studovně ve 2.
poschodí hlavní budovy)
 zásilková služba (pro imobilní a mimojihlavské
uživatele)
 meziknihovní výpůjční služba
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PĚŠÍ VÝLET PO CYKLOSTEZCE
Na úterý 12. března jsme si objednali ideální počasí
a vyrazili jsme z Malého Beranova po cyklostezce
směrem Luka nad Jihlavou.
Počasí nám opravdu vyšlo, vítr předešlých dní byl
tentam, teplota byla k pěší vycházce ideální a sem tam
nám na cestu posvítilo i sluníčko. Co víc si přát?
Místy jsme museli „skákat“ přes kaluže a vyhýbat se
blátivým místům, ale i tak všichni účastníci spokojeně
pochodovali.
Nesměly samozřejmě chybět pauzy na krátký odpočinek
spojený s fotografováním na tradičních místech.
Cesta byla veselá, vodící pejsci měli radost z pohybu
a občas využili mokré louky k důkladnému vyválení .
Po cestě jsme si telefonicky zamluvili místo na sezení
v Hostinci u Procházků neboli v Dolničce. Na tomto
místě nás už dobře znají a vždy nás vítají svým milým
přístupem.
Ke konci vycházky už jsme byli pohánění hladem a chutí
na něco dobrého. Téměř na čas jsme dorazili do
hostince, usadili se a čekali na občerstvení.
Čekání na jídlo jsme si krátili jak už to tak většinou bývá
historkami o jídle.
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Konečně jsme se dočkali a každému přistál na stole talíř
s výtečně vonícím pokrmem. Všichni jsme si pochutnali
a s plnými břichy a příjemně unavení vyrazili vstříc na
autobus, který nás zavezl zpět do Jihlavy.
Děkujeme všem účastníkům, že se této akce zúčastnili
a těšíme se na další společný výšlap!
Článek napsala paní Cabajová
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TRÉNINK PAMĚTI V RÁMCI NÁRODNÍHO
TÝDNE TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Mnozí z Vás již znají a navštěvují akci trénink paměti
s panem Ing. Jaroslavem Beránkem. Pan Beránek si pro
nás připravil ve čtvrtek 14. března trénink paměti v rámci
národního týdne trénování paměti. Tento trénink byl
určen především těm, kteří se prozatím s touto aktivitou
nesetkali. Pan Beránek nás nejprve seznámil s tím,
k čemu trénink paměti vlastně slouží a jak naučené
dovednosti používat v běžném životě.
Po zajímavém úvodu jsme si dávali praktické příklady,
jak paměť trénovat.
Zazněly hlášky z filmů a písniček, ke kterým jsme
přiřazovali správný název filmu.
Zajímavé cvičení se týkalo také přiřazování hlavních
měst ke státům v jižní Africe či význam cizích slov, které
používáme v běžném životě.
No nebudu Vám lhát, mozkové závity nám jely na plné
obrátky, ale i přes usilovné přemýšlení byl tento trénink
provázen dobrou náladou.
Ještě jednou děkujeme panu Ing. Beránkovi za příjemně
strávené dopoledne a procvičení paměti.
Článek napsala paní Cabajová
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Mimořádná okamžitá pomoc od státu. Jak ji získat?
V situacích, kdy jste v hmotné nouzi, ale překvapí vás
nenadálý výdaj, může vám pomoci stát. To v těchto
případech
dělá
prostřednictvím
sociální
dávky
mimořádné okamžité pomoci. Dnes se podíváme na to,
kdo na ni má nárok, jak o ni žádat a kolik peněz takto
můžete získat. Tak pojďme na to.
O jakou dávku vlastně jde?
Vedle příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení je
mimořádná okamžitá pomoc další z dávek v hmotné
nouzi. Rozdíl mezi ní a dvěma zmíněnými je však hlavně
v tom, že mimořádná okamžitá pomoc je dávkou
jednorázovou. Nemůžete s ní tedy počítat každý měsíc.
Slouží jen k pomoci překonat nenadálé situace. Těmi
mohou být například povodně, požáry nebo třeba
porucha drahých spotřebičů. A jaké jsou podmínky
získání dávky? Musíte být v hmotné nouzi. Další
podmínkou je pak logicky existence daného výdaje.
Jak žádat?
Jde o nenárokovou sociální dávku. To v praxi znamená,
že každý jednotlivý případ posoudí úředníci a
rozhodnou, zda vám ji přiznají či nikoli. Konkrétně tato
agenda spadá do působnosti úřadu práce. Zde také
tedy podáváte žádost. Tu pak můžete najít například na
stránkách ministerstva práce a sociálních věcí. Při
posuzování úředníci zjišťují, zda je konkrétní situace
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žadatele natolik vážná a jestli jde o příklad, který zmiňuje
zákon. Navíc se budou také zajímat, zda nejde finanční
poměry řešit i jiným způsobem. Například prodejem
některého majetku.
Úředníci rozhodnou o výši
Pracovníci úřadu rozhodnou také o tom, jaká suma vám
vlastně bude přidělena. Nejčastěji se však dávka odvíjí
od existenčního a životního minima. Existenční minimum
je letos 2200 Kč. Životní minimum je o něco vyšší. Letos
dělá 3410 Kč pro jednotlivce (3140 Kč a 2830 Kč pro
prvního a druhého dospělého v domácnosti, 2450 Kč pro
děti od 15 do 26 let, 2140 Kč pro dítě do 15 let a 1740
pro dítě do 6 let).
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VÝSTAVA KOČÁRKŮ
Dne 19. 3. 2019 jsme měli naplánovanou prohlídku
kočárků v jihlavském muzeu Vysočiny. Vystavené
kočárky patří do soukromé sbírky paní Boženy
Dvořákové, na kterou jsme shodou okolností narazili
i během prohlídky.
Bylo to velice příjemné setkání. Paní Dvořáková nám
povídala o tom, jak započala se svojí sbírkou kočárků,
a také nám vyprávěla jejich příběhy. Na výstavě jsme
viděli 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. V kočárcích i ve
výstavních vitrínách byly vystavené panenky všeho
druhu.
Byli jsme moc rádi za shledání s paní Boženkou,
jelikož nás provedla místností a zodpověděla
s laskavostí každou naši otázku. Tak milé shledání, si
myslím, nikdo z nás nečekal. Ke konci jsme se také
dozvěděli, že paní Boženka plánuje se svými
přítelkyněmi „projížďku kočárků“. Chtějí tak udělat nejen
něco pro své zdraví, ale také provětrat kočárky
a předvést okolí, jaké krásné skvosty dříve používali
naše babičky, prababičky a ostatní předci.
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Každopádně si myslím, že jsme si celou prohlídku
všichni skvěle užili, a ještě se nám dostálo krásného
vyprávění od paní Dvořákové.
Článek napsala sl. Kuncová
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ZAJÍMAVOST
Tajemství obřích pohyblivých soch. Milenci se
prostupují
Velkou pozornost mezi příznivci architektury a umění
i po letech vzbuzuje dvojice pohyblivých soch, která stojí
v gruzínském městě Batumi. Obří sochy muže a ženy se
k sobě každý večer začnou přibližovat, načež sebou
navzájem projdou a pokračují každá jiným směrem, což
má symbolizovat ztracenou lásku.
Sochy
z
dílny
gruzínské
umělkyně
Tamary
Kvesitadzeové se tyčí u břehů Černého moře
v západogruzínském městě Batumi. Umělecké dílo
nazvané „Muž a žena“ sestává z kovových disků
různých velikostí, které jsou pospojované tak, aby
vytvářely siluety dvou partnerů. Každý večer v sedm
hodin večer se sochy dají do pohybu, „políbí se“
a pokračují každá svou cestou.
Dvojice soch, která zde stojí už od roku 2010 byla podle
britského listu The Independent později pojmenovaná
jako „Alí a Nano“. Tento název odkazuje ke
stejnojmenné knize neznámého ázerbájdžánského
spisovatele, který popsal milostný vztah muslimského
chlapce Alího a křesťanské dívky Nano.
Příběh kavkazského Romea a jeho Julie se odehrává
v bouřlivých letech po první světové válce, kdy se
rozpadlo carské Rusko a moci se chopili bolševici. Kniha
o lásce ázerbájdžánského chlapce a gruzínské dívky
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byla později přeložena do více než třiceti jazyků
a oblíbená je i v dnešní době. Autor knihy je znám pouze
pod pseudonymem Kurban Said a dodnes se vedou
spory o to, kdo román skutečně napsal.
Autorka Tamara Kvesitadzeová sochu navrhla už v roce
2007, postavena byla o tři roky později. Jeden „cyklus“,
během něhož se sochy začnou hýbat směrem k sobě,
políbí se a následně pokračují každý ve své cestě, trvá
přibližně deset minut. V různých fázích pohybu jsou
sochy pro lepší efekt nasvícené různými barvami.
Kromě „Muže a ženy“ – respektive „Alího a Nano“ –
autorka Kvesitadzeová za svůj život představila ještě
několik dalších originálních děl.
Zdroj: www.personalnibiodynamika.estranky.cz
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SEZONA KLÍŠŤAT ZAČÍNÁ
Přírodní a jednoduchý recept, jak klíště vůbec
nechytit
Očkování vás ochrání proti klíšťové encefalitidě, jak se
ale chránit proti lymské borelióze, kterou klíšťata také
přenášejí?
Podle zasvěcených je řešení jednoduché: fenykl!
Zima byla mírná, počasí je teplé, ideální konstelace pro
řádění drobných parazitů, kterých se podle odborníků
letos urodí víc než dost. Proti lymské borelióze očkovat
nelze, a pokud si včas nevšimnete příznaků, bývá léčba
víc než náročná.
My
jsme
ale
vyzkoušeli
zcela
jednoduchý
způsob ochrany před klíšťaty, které vás navíc bude stát
pár korun. Podle zasvěcených si totiž stačí vzít s sebou
do lesa fenykl! Úplně jednoduše si kupte pytlík tohoto
koření, přesypte jej do nějakého prodyšného sáčku,
před výpravou do přírody fenykl promněte a můžete
vyrazit!
Klíšťata specifická vůně fenyklu odpuzuje a vy tak
budete mít jistotu, že zrovna vás si drobný predátor
nevybere za svou kořist a případně vás nenakazí ani
jednou z vážných chorob, které může přenášet.
Zdroj: https://www.denik.cz
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IN – OUT
Prapodivný novotvar “Hejtovat“
Jedním z těchto slangových slov, přešlých do běžné
mluvy generace je slovo „hejt“. Jak jeho zvuk i užití
napovídá, vychází z anglického „hate“ – tedy nenávidět,
nebo nenávist.
Všiml jsem si, že se hustě vyskytuje v běžné mluvě
a téměř pod každým videem na youtube. Tak třeba
video jakéhosi trenéra fitness, který hovoří o správném
stravování. Pod videem v diskuzi mu kdosi napíše
například takovouto větu: „Kámo to je blbost že
v bramborách je víc karbohydrátů než v rýži.“. A autor
videa mu odpoví: „Á máme tady hejtra. Hele jdi si
hejtovat někam jinam, tady na tebe nejsme zvědaví.“
Jindy se youtubera zeptá jeho divák proč mluví tak
sprostě? Odpověď je opět stejná: „Jdi si hejtovat jinam
hejtře!“
A takto je to prakticky pod každým publikovaným dílem,
ať už „zábavným“, nebo výukovým.
Zveřejněný názor, natočený postup vaření pokrmu,
pečení chleba, programátorský tutoriál, nebo vědeckonaučný pořad. Zveřejnění vlastní povídky, básně, nebo
písničky. To všechno lidi dělají proto, aby dostali
zpětnou vazbu, předpokládám. A ta obvykle přichází. Ale
někdy jde holt o kritiku a to se autorům nelíbí. A tak to
nazvou „hejtem“. Ne, nejde o reakci na opravdu
nenávistný a osobní útok, takových je minimum a o tom
nemluvím. Většinou jde o reakci na jakýkoli nesouhlas,
někdy dokonce i na neutrální výrok. Je to zvláštní, říkám
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si, jde vlastně o šťastnou generaci, když neví, jak
vypadá taková opravdová nenávist.
V obecné rovině toto mávání slovem „hejt“ ukazuje, jak
se vytratila schopnost snést kritiku nebo odlišný názor.
Očekáváno a přijímáno je pouze chválení a souhlas.
Jiný pohled není prostě jiným pohledem, na který má
kdokoli právo a který z něj hned nečiní ďábla, ale je
něčím zavrženíhodným. Nenávistí!
Zdroj: https://jurnecka.blog.idnes.cz/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
(NE)BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU
 lektor Mgr. Květa Klímová, 2. 4. 2019 16:00
 Krajský úřad Jihlava, Žižkova 57, B.316.
 Přihlašování nutné!
TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
 Výroba drátovaného zápichu
 Lektorka Magdaléna Kupková, kurzovné 50,- (malý
přednáškový sál)
 1. 4. 2019 16:00, Městská knihovna Jihlava
DEGUSTACE RUMŮ BARTIDA
 3. 4. 2019, Radniční restaurace, Masarykovo náměstí
 Záloha 100 Kč
ISTANBUL – MĚSTO DVOU KONTINENTŮ
 2. 4. 2019 17:00
 Europe Direct Jihlava
 Matky Boží 9, Jihlava (2. patro)
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VINNÁ OCHUTNÁVKA - vinařství Holánek
 25. 4. 2019 18:00
 Místa si rezervujte u obsluhy vinárny nebo na tel.
774 570 133
JAK NA BOLEST HLAVY, RAMENNÍCH KLOUBŮ A
PÁTEŘE
 17. 4. 2019 17:00, Městská knihovna Jihlava
 Přednáška chiropraktika Ing. Vinci Lászla
 Vstupné 50,KLIDNÝ SPÁNEK S HYPOTÉKOU
 Přednáška Jiřího Chmelaře.
 15. 4. 2019 17:00, Městská knihovna Jihlava
VÍTÁNÍ JARA SLADKÝMI VÍNY
 13. 4. 2019 11:00
 Radniční restaurace
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AKCE V DUBNU
2. 4. 2019 úterý – Turnaj ve zvukové střelbě
PŘIJĎTE SE ZÚČASTNIT TURNAJE VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ.
ZAČÁTEK TURNAJE PŘIBLIŽNĚ V 10:00 HOD. NA ADRESE
CHLUMOVA 1A. NEJLEPŠÍ STŘELEC SE MŮŽE TĚŠIT NA
ODMĚNU.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 1. 4. 2019

10. 4. 2019 středa – Den zdraví
Od 14:30 hod. – 15:30 hod. na Krajském úřadu Kraje
Vysočina. Sraz v TyfloCentru Jihlava Brněnská 8 v 14:00
hod. nebo po individuální domluvě na jiném, pro Vás
vhodnějším místě.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 9. 4. 2019

11. 4. 2019 čtvrtek – 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
10. 4. 2019.
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Vážení,
rádi bychom Vás pozvali na Soutěž ve čtení a psaní pro
zrakově postižené. Soutěž vyhlašuje redakce časopisu
pro zrakově postižené Zora ve spolupráci s krajskými
koordinačními radami SONS, Tyfloservisem Jihlava
a TyfloCentrem Jihlava k 210. výročí narození tvůrce
písma pro nevidomé Louise Brailla. V Kraji Vysočina se
bude soutěž konat 17. dubna od 10:00 hodin
v prostorách SONS v Jihlavě, na adrese Nad Plovárnou
5.
Soutěžit se bude v následujících disciplínách:
a) čtení Braillova písma,
b) psaní na Pichtově psacím stroji,
c) psaní na tabulce
d) psaní na počítačové klávesnici.
Soutěžní disciplíny jsou postupové. V dubnu až v červnu
proběhnou krajská kola, z nichž vítězové z jednotlivých
disciplín budou postupovat do celostátního finále, které
bude doplněno do 20 účastníků v každé disciplíně podle
dosažených výsledků z krajských kol. Finále se
uskuteční v říjnu v Praze.
Soutěžící se může zúčastnit více disciplín.
Soutěžící ve čtení Braillova písma jsou rozděleni do
dvou skupin:
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a) Zrakově postižení, kteří prošli výukou Braillova písma
na 1. stupni základní školy
b) později osleplí.

Těšíme se na vaši hojnou účast. Nahlášení své účasti
a případné dotazy směřujte prosím na tel. č.
724 865 566.
Případný výherce se může těšit na výhru v podobě
dárkového balíčku od firmy DM – drogerie markt.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
4. 4. 2019

24. 4. 2019 středa – 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
23. 4. 2019

26. 4. 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
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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
25. 4. 2019.
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci dubnu
Ing.Jaroslav Beránek
Růžena Dolejší
Pavel Doležal
Josef Hladík
Monika Belynská
Hana Řehořková
K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví
jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí

Vstoupí pacient do ordinace.
"Tak copak Vám schází?"
"Pane doktore, já mám takový pocit, jako bych byl můra
nebo co...."
"Tak to Vás lituji, ale měl byste s tím jít na neurologii
nebo rovnou psychiatrii, tady je plicní."
"No jo, ale tady se svítilo."
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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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