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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Velikonoční svátky utekly jako voda a máme tady krásný 
jarní měsíc květen. Snad jste si Velikonoce užili ve 
zdraví a v pohodě, dámy také bez šrámů na svém 
pozadí. Počasí nám přálo a tak jsme si mohli užít svátky 
venku, na zahradách a v přírodě.  

V dubnu jsme zrealizovali již tradiční aktivity, jako je 
turnaj ve zvukové střelbě, trénink paměti, či sebeobrana. 
Ale mohli jste se zúčastnit také ochutnávky čajů u pana 
Kotrby, Dnu zdraví bez omezení, který se konal na 
Krajském úřadě, či soutěže ve čtení a psaní pro zrakově 
postižené.  

A na co se můžete těšit v květnu?  

Zajisté nebude chybět zvuková střelba, trénink paměti  
a další lekce kurzu sebeobrany. Můžete se těšit na 
besedu s panem radním Bc. Danielem Škarkou, také na 
akci „Spolu proti melanomu“, kde si můžete nechat 
zdarma vyšetřit znaménka. Tradiční květnovou akcí je 
pěší procházka do Luk nad Jihlavou, která bude 
tentokrát spojená s jízdou na tandemovém kole, takže 
zájemci o jízdu i vy ostatní, co půjdete „po svých“ se 
neváhejte přihlásit!  

Snad nám bude květnové počasí přát a venkovní aktivity 
si plnohodnotně užijeme. 

Přejeme Vám krásný prosluněný květen. 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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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 5 hodin (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 
 
 
Svatební cesta do Jiljí 
  
Žánr: Humoristický román 
Autor: Miroslav Skála 
Čte: Tatiana Vilhelmová a Vojtěch Dyk 
Rozsah: 2 audiodisky (05:22:48) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Předsvatební cesta po horách a řekách se mění  
v dobrodružnou výpravu, při níž oba protagonisté 
bezděky odhalují své přednosti i slabiny. 
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 
 
Dne 2. dubna jsme opět uspořádali tradiční turnaj ve 
zvukové střelbě.  
Tentokrát účast nebyla tak velká, zúčastnili se 4 střelci.  
 
Jelikož nebylo tolik účastníků, po domluvě jsme turnaj 
rozdělili do tří kol. 
Vyzkoušeli jsme si jak těžší, tak lehčí verzi střelby. U té 
těžší museli samozřejmě střelci více napínat sluch  
a také pevně držet zbraň a jemně s ní manipulovat. 
 
Čas ubíhal rychlostí blesku. Mezi koly jsme se stihli ještě 
občerstvit, již tradičně – pizzou. Účastníci nabrali síly  
a pustili se do posledního kola.  
  
V tabulce umístěné na konci článku můžete vidět, jaké 
bylo pořadí jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje 
zapojili. Vítěz si samozřejmě odnesl zaslouženou 
odměnu! 
 
Těšíme se na příště a doufáme, že účastníků bude zase 
více. 
 

Pořadí Jméno 
1. 

Kolo 
2. 

Kolo 
3. 

Kolo 
Celkový 

počet bodů 

1. M. Liml 93,2 92,7 97,8 283,7 

2. L. Šulerová 94 89,5 98,8 282,3 

3. P. Limberková 93,2 87,3 95,8 276,3 

4. A. Zdražil 69,8 66,4 65,9 202,1 
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Všem vám děkujeme za účast a těšíme se na další 
setkání s vámi na příštím turnaji. 

 
Článek napsala paní Cabajová, DiS. 
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OCHUTNÁVKA ČAJŮ 
 

Dne 11. 4. 2019 jsme přijali pozvání od pana 

Roberta Kotrby na ochutnávku čajů v jeho Sauna 

Clubu Robi, která je naší pravidelnou akcí TyfloCentra. 

Pan Kotrba má nejen masérnu, ale také posezení pro 

návštěvníky, kteří si chtějí vychutnat šálek čaje  

s přáteli.  

Pan Kotrba měl pro nás, jako vždy připravené 

posezení spojené s ochutnávkou různých druhů čajů 

od firmy Sonnentor, což jsou biočaje, jejichž historie 

spadá do chudé oblasti rakouského Waldviertlu. 

Každou ochutnávku čajů pan Kotrba provedl svými 

komentáři. Dnešní ochutnávka byla spojena 

s nastávajícími Velikonoci, proto i pan Kotrba vybral 

čaje, které nám tyto svátky připomněly.  

Následně jsme měli možnost si zakoupit čaje dle 

svých chutí. Děkujeme panu Kotrbovi za zpříjemnění 

všedního dne a těšíme se na další návštěvu. 

Článek napsala slečna Kuncová 
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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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MPSV PŘIPRAVUJE NOVÝ WEBOVÝ PORTÁL 
 

Podání žádostí bude možné vyřídit z pohodlí domova 

Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novou 

podobu webových stránek, která bude moderním 

řešením pro komunikaci resortu s veřejností. Největší 

výhodou pro uživatele stránek bude rychlé vyhledávání 

informací k řešení různých životních situací a nově také 

možnost elektronického podání žádostí. K oficiálnímu 

spuštění modernizovaného webového portálu dojde 28. 

června 2019. „Sloučení resortních institucí pod jednu 

webovou platformu vnímám jako další krok k 

zefektivnění státní správy. Za vývojem moderních 

technologií si nemůžeme dovolit zaostávat. Kromě toho 

by v dnešní době mělo být už téměř automatické, že si 

lidé přes internet vyřídí všechno, co potřebují, místo 

toho, aby museli trávit hodiny na úřadech,“ 

okomentovala chystané změny Portálu ministryně Jana 

Maláčová (ČSSD). Po zavedení chystaných změn a 

následném spuštění portálu by tak nové webové 

prostředí mělo být pro klienta MPSV/ÚP místem, kde 

bez problémů a složitého vyhledávání najde rychle a 

jednoduše přesně to, co potřebuje k vyřešení aktuální 

životní situace (např. pomoc v případě ztráty 

zaměstnání, hmotné nouze, při vyřizování různých 

dávek a příspěvků atd.). Vyhledávání bude pro uživatele 

stránek pohodlné a jednoduché nejen na počítači, ale 

také na tabletu nebo chytrém telefonu. Další velkou 

výhodou nového Portálu bude možnost elektronického 
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podání. Klient MPSV/ÚP s elektronickým občanským 

průkazem (OP vydaný po 1. 7. 2018, který obsahuje čip 

a jehož elektronická funkcionalita byla aktivována) tak 

bude moci přihlášením přes Národní identitní autoritu 

(eidentita.cz) řešit svoji konkrétní životní událost přímo z 

domova bez nutnosti navštívit pobočku Úřadu práce. 

Samozřejmostí bude také pravidelné publikování 

aktuálních informací o otázkách sociální péče, oblastech 

sociální politiky a zaměstnanosti.  
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JIHLAVA OPĚT CHYSTÁ ZMĚNY V MHD  
 

Z Březinek pojede přímý spoj k obchodům 

Drobná úprava v jihlavské trolejbusové dopravě přinese 
cestujícím další žádanou změnu trasy. Deset tisíc lidí, 
kteří žijí na největším sídlišti Březinky, se zřejmě dočká 
přímého spojení do obchodní zóny u řeky Jihlavy.  

 
Od sídliště Březinky k nákupní zóně v ulici Romana 
Havelky trolejbusy odbočit nemohou. Ačkoliv oběma 
směry troleje natažené jsou, na kruhovém objezdu na 
křížení ulic Havlíčkova a Pražská chybí patřičné 
výhybky. Za 80 tisíc korun je nechá město doplnit. 

Mělo by tam dojít k doplnění trolejových stop a křížení, 
aby mohla být zavedena trolejová linka z Březinek do 
nákupní zóny u řeky na ulici Romana Havelky. 

Zatím je to jen záměr, ale zásadně nejsme proti. 
Uvědomujeme si, že dnes jet z Březinek do 
Kauflandu (jeden z obchodů v nákupní zóně - pozn. 
red.) je docela problém. Lidé musí jet na náměstí a tam 
přestupovat.  

Myšlenka spojit největší jihlavské sídliště přímou linkou  
s hypermarkety v údolí řeky Jihlavy není nová. Znovu ale 
více ožila ve chvíli, kdy byl půl roku uzavřený Brněnský 
most. Kvůli tomu byly změněny trasy trolejbusových 
linek ve městě a projížděly Březinkami v opačném 
směru, než je běžné. 

Tím však úpravy v jihlavské MHD nekončí. Jihlavští 
zastupitelé kromě peněz na předělání již zmíněné 
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kruhové křižovatky uvolnili ještě dalších 250 tisíc. Ty 
mají pomoci natažení trakčního vedení v Žižkově ulici, 
konkrétně v úseku mezi ulicemi Seifertova a Ke Skalce. 

Natažení tohoto vedení souvisí s chystaným nákupem 
takzvaných parciálních trolejbusů. To jsou vozy, které 
jsou schopné jet i několik kilometrů pouze na baterii. Tu 
pak dobijí během jízdy po trakčním vedení. Dopravní 
podnik počítá s tím, že těmito vozy do budoucna plně 
obslouží současnou autobusovou linku 3. Ta spojuje 
Horní Kosov s pávovskou průmyslovou zónou a její část 
vede právě po Žižkově ulici. 

Osm až devět parciálních vozů chce město nakoupit do 
roku 2022. Nákup nových trolejbusů půjde ruku v ruce 
se stavbou nového vedení, které povede až do 
průmyslové zóny k branám velkých zaměstnavatelů 
Bosch Diesel a Automotive Lighting. Tato nová trať má 
podle dřívějších vyjádření vedení jihlavského magistrátu 
vyjít na 140 milionů korun. 

Zbylých 36 milionů korun pak zaplatí město ze své 
pokladny. Většina z této částky se spotřebuje na výměnu 
sloupů elektrického osvětlení v Pávovské ulici. Ty jsou 
už delší dobu ve špatném stavu. 

Podle jeho slov by se na celém projektu už přímo v 
ulicích mělo začít pracovat v první polovině roku 2021. 
Nejzazší doba dokončení je pak kvůli úspěšnému 
čerpání dotace stanovená právě na prosinec 2022. 
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JARNÍ NOVINKY 2019 V TYFLOPOMŮCKÁCH  
OLOMOUC 

 

Telefon BlindShell Classic 

tlačítkový 

Cena 8000Kč 

Telefon pro nevidomé s českým 

hlasovým průvodcem.  

 

 Telefon mobilní Kapsys Mini 

Vision 

Cena 6990Kč 

Tlačítkový telefon s českým 

hlasovým výstupem. 

 

 

Lupa kamerová Humanware 

Explore 5 

Cena 12500Kč 

Kvalitní a ergonomicky téměř 

dokonalá ruční lupa s 

úhlopříčkou 12,5cm. 

Vhodná pro každodenní použití.  

Unikátní řešení držátka, které lze 

aretovat ve dvou polohách. 
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NOVINKA!!!  Záznamník Eltrinex  nyní nově můžeme 

kromě českého hlasového průvodce nabídnout  

i v polském jazyce. Cena 5200Kč 

 

Lupa 3W s LED podsvětlením 

Cena 200Kč 

Lupa 3x zvětšení, průměr lupy  8cm ke 

snadnému čtení a zvětšení drobného 

textu. 

 

Popisovač  dymopásek 

v Braillově písmu 

Cena 450Kč 

Popisovač dymopásek je určen 

k rychlému popisu v Braillově 

písmu. Součástí je i bodátko  

a řezací nůž na ustřižení popisku. 

 

Hrnky keramické s puntíky 

Cena  135-145Kč 

Oblíbené kontrastní hrnky 

s puntíky pro slabozraké -  

rovné (145Kč) nebo ve tvaru 
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buclák(135Kč). 

 

Kniha hmatová Narozeninová 

kočka +CD 

Cena 1000Kč 

Narozeninová kočka autorky 

Markéty Vítkové představuje 

unikátní knihu, která je v podobě 

dostupné i pro nevidomé děti - sluchové a hmatové. 

Kniha má přiblížit svět nevidomých i ostatním, kteří mají 

zrak v pořádku. 

 

Hra Člověče nezlob se, pro 

slabozraké 

Cena 1250Kč 

MAXI hra Člověče nezlob se, 

vhodná i pro osoby s omezenou 

hybností rukou. Velikost figurek 

6cm, oboustranné hrací pole. 

 

Hra Provázky na hmatové 

kreslení 

Cena 190Kč 
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Magické voskové provázky pro tvorbu hmatových 

obrázků a reliéfů dle fantazie. 

Výhodou je okamžitý hmatový reliéf pro nevidomé. Dá 

se znovu odlepit a znovu použít. 

 

Bodátko k tabulce 

ergonomické 

Cena 80Kč 

Bodátko na psaní Braillova 

písma  

s příjemným ergonometrickým tvarem. 

 

Hra Pexeso hmatové magnetické 

Cena 450Kč 

Magnetické pexeso s magnetickou 

podložkou. Velikost hracích kartiček 

4x4cm. 

 

Držák na hrnce 

Cena 320Kč 

Kuchyňský pomocník při vaření 

na plynovém sporáku, který  

zamezuje posunu hrnce  při 
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vaření. Použití na hrnce 12-16cm. 

 

Tác na snadné přenášení 

Cena 190Kč 

Při rovnoměrném rozložení šálků na 

tác se při přenášení tekutina nevylije. 

 

Podrobnější informace ke všem našim pomůckám 

můžete najít na našich stránkách 

www.tyflopomucky.cz/olomouc  

 

Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonu 585 415 130 

nebo 777 360 348. 

 

Upozornění ! Vzhledem ke zvýšení cen přepravy balíků, 

 jsme nuceni navýšit ceny poštovného s platností od 1. 

5. 2019 

 

 

Přejeme příjemné jarní dny. 

       Tyflopomůcky Olomouc 

 

http://www.tyflopomucky.cz/olomouc
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

 

Dobrý den, 

pro naši jazykovou agenturu Telf.cz zabývající se 
speciální výukou cizích jazyků po telefonu hledám 
zaměstnance na pozici lektor/ka anglického jazyka. 
Pozice je vhodná také pro nevidomé osoby či osoby 
s pohybovým omezením. 

Nabízíme: 

 Kompletní zaškolení 

 Flexibilní pracovní dobu 

 Práci z pohodlí domova (možnost pracovat 

z jakéhokoli státu EU) 

 Velice přátelský pracovní tým 

 Lektorský koučing 

 Vycházíme vstříc individuálním potřebám lektorů 

 Práce na ŽL, DPP, nebo poloviční úvazek 

s možností rozšíření spolupráce 

Požadujeme: 

 Perfektní znalost anglického jazyka 

 Chuť učit se novým věcem 

 Nadšení pro výuku cizích jazyků 

 Spolehlivost, samostatnost, smysl pro 

zodpovědnost 

 Pozitivní přístup k životu i ke studentům :  ) 



22 
  

 

Kontakty: 

www.telf.cz 

www.chataptacibudka.cz 

tel.: 773 885 885 

e-mail: urszula.kurzyszova@telf.cz 

http://www.telf.cz/
http://www.chataptacibudka.cz/
mailto:urszula.kurzyszova@telf.cz
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PŮJČOVÁNÍ TANDEMOVÉHO KOLA 
 

Pro všechny zájemce z řad klientů má TyfloCentrum 

připraveno k zapůjčení tandemové horské kolo 

(dvojkolo) značky Mrázek. Velikost je univerzální (tedy 

na všechny výšky postavy). 

Kolo je možné využít buď na jednorázové akce, nebo si 

je pronajmout dlouhodobě. 

Před zapůjčením je nutné sepsat s ředitelkou či 

zástupkyní TyfloCentra Jihlava výpůjční smlouvu a složit 

vratnou kauci (informace o její výši i o půjčovném 

naleznete v ceníku služeb uvedeném níže či na 

webových stránkách www.tyflocentrumjihlava.cz.  

Je také vhodné si dopředu ověřit, zda není kolo v danou 

chvíli půjčeno.  

Půjčovné :  
 
150,- Kč/den  
300,-Kč/víkend  
150,-Kč/každý další den  
 
 

Vždy bude vybrána vratná kauce: 3.000,- Kč 
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ZAJÍMAVOST 
 

6 rad, jak dávat rady… 

Ve věku internetu je každý na něco expert. Krása 
a současně i prokletí internetu spočívá v tom, že všichni 
mohou sdílet své názory. A nejen to – zároveň jsou 
všichni více než kdy předtím přesvědčeni o své pravdě. 
Rozhodl jsem se proto sepsat šest základních principů, 
jak druhým radit. Však víte, sám jsem přesvědčený, že 
jsem snědl všechnu moudrost světa. 

Věřím, že níže uvedené principy jsou univerzálně platné, 

ať už se snažíte pomoci své neteři postavit se 

spolužákům, kteří ji šikanují, zkritizovat něčí teorii o tom, 
jak dopadne poslední řada Hry o trůny, nebo dát svému 

bratrovi pár rad do života. Pokud někomu opravdu 

chcete pomoct, doporučuji řídit se následujícími body: 

1. Ujistěte se, že dotyčný opravdu chce poradit 

Neexistuje horší rada než ta nevyžádaná. Nikdo nebude 

ostatními více ignorován než všeználek, který do všeho 

strká nos. Ujistěte se, že dotyčný skutečně stojí o vaši 

radu, jinak budete za bohorovného blbce. 

Příklad špatné rady když se vám kamarád nadšeně 

pochlubí, že ho přijali na vysokou: „Je fajn, že tě vzali, 

ale osobně si myslím, že jít na vysokou je mrhání 

penězi. Dluh, který ti studiem vznikne, jen sotva stojí za 

drobné vylepšení životopisu. Můj bratranec utratil 

všechny své peníze za vystudování vysoké, celou dobu 

přitom neměl žádný sociální život a teď musí dělat 
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práci, která ho nebaví, protože je dobře placená 

a umožňuje mu splácet dluh.“ 

Takové mudrování pomůže leda tak tomu, že vás druhý 

bude mít za blbce. 

2. Ujistěte se, že doopravdy víte, o čem mluvíte 

Druhým největším hříchem je rozdávat rady, přestože 

sami nemáte dostatek zkušeností. Ten, komu zrovna 

radíte, si toho nemusí všimnout, ale garantuji vám, že ti 

znalejší a zkušenější si toho rozhodně všimnou. Ať už 

vám to řeknou otevřeně, nebo raději pomlčí, ztratíte 

důvěryhodnost. Jak praví staré pořekadlo: kdo se 

domnívá, že všechno ví, se nikdy ničemu novému 

nepřiučí. 

Pokud byste i navzdory nedostatku zkušeností cítili, že 

máte po ruce užitečný postřeh, zkuste ho formulovat 

třeba takto: „Nikdy jsem nic takového neřešil, ale připadá 

mi, že…“ 

3. Podívejte se na problém jejich, nikoli svýma očima 

Pro mnohé z nás je obtížné vidět věci z jiné perspektivy 

a vžít se do situace, ve které se druzí nacházejí. Mnozí 

z nás mají tendenci promítat vlastní problémy či úspěchy 

na ostatní, třebaže to ve vztahu k situaci druhého 

nemusí být vůbec relevantní. Dávat druhým rady 

poplatné naší životní situaci je v lepším případě 

neúčinné, v tom horším trapné. 
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Příklad špatné rady když se vám někdo svěří 

s malichernou hádkou, kterou měl se svou 

sestrou: „Taky jsem míval problémy s příbuznými. 

Musíš pochopit jednu věc – přestože ti možná tvrdí 

opak, ve skutečnosti jim na tobě nezáleží a budou si 

dělat, co se jim zlíbí. Jednou si ode mě brácha půjčil 

auto a…“ 

4. Podrobovat někoho psychoanalýze nemá nic 

společného s dáváním rad 

Tohle je podle všeho nejčastější pochybení, na které 

narazíte na fórech věnujících se osobnímu rozvoji 

a randění. Na snaze druhé analyzovat je nejhorší, 

že klidně můžete mít pravdu, ale přesto tím nikomu 

nepomáháte. Nejrychlejší způsob, jak někoho naštvat 

a dohnat druhé k tomu, aby se před vámi uzavřeli, je 

říkat jim, kým jsou, proč si myslí to či ono nebo proč 

dělají ty či ony chyby. Ještě horší je předkládat vlastní 

domněnky o jejich charakteru, životu nebo minulosti. 

Tento bod souvisí s výše zmíněným pohlížením na svět 

očima těch, se kterými se bavíte. Samotný fakt, že si 

něčeho povšimnete, ovšem neznamená, že to hned 

musíte napravovat. Řekněme, že narazíte na někoho, 

kdo má velice negativní postoj k životu a domnívá se, že 

se proti němu spiknul celý svět. Pokud někomu 

takovému řeknete, že je moc negativní, zřejmě mu tím 

neprokážete velkou službu. Naopak spíše vyzníte 
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blahosklonně a jen ho utvrdíte v tom, že jste součástí 

světa, který se proti němu spolčil. 

Příklad špatné rady když si někdo stěžuje, jak je těžké 

najít si ve městě, kam se právě přestěhoval, nové 

přátele: „Podívej, očividně jsi to v minulosti neměl lehké, 

a teď proto očekáváš, že selžeš, dřív než se o něco 

vůbec pokusíš. To vše pramení z tvé nízké sebeúcty, 

kterou svými postoji a přesvědčeními jenom posiluješ.“ 

Vyvarovat se této nástrahy pro mě bylo vždy nejtěžší. 

Stojí za to zmínit, že někdy lidé SKUTEČNĚ stojí o to, 

abyste zhodnotili jejich smýšlení a názory. V takových 

situacích mohou být podobně míněné rady užitečné. 

Ještě jednou ale zopakuji: pokud o to druzí nestojí – pak 

vaše snahy poradit nedopadnou dobře. 

5. Nekritizujte osobnost, ale činy 

Nebo jak se také praví: nenáviď hřích, ale miluj hříšníka. 

Je důležité umět odlišovat činy od osobnosti člověka 

a jeho úmyslů. Žasli byste, jak často lidé dělají naprosté 

hlouposti z ušlechtilých pohnutek. Každý, koho 

vychovávali přehnaně kritičtí rodiče, zná ten bolestivý 

pocit, když je jeho charakter posuzován na základě 

chyby, které se dopustil. 

Příklad špatné rady když váš kamarád řekne něco 

oplzlého nějaké ženě: „Můj bože, máš vůbec nějakou 

úctu k ženám? Jestli se k nim chceš chovat tímhle 

způsobem, měl by ses na to seznamování úplně 

vykašlat. Cos řekl, mě dost znechutilo.“ 
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6. Nikdo vám nic nedluží 

Jen proto, že jste si našli chvilku a někomu poradili, 

neznamená, že by vám měli být vděčni, nebo dokonce 

povinni se vaší radou řídit. Velice často vídám někoho 

se rozčilovat (obzvláště na fórech), že se druzí neřídí 

jeho radami. Když druhým něco poradíte, je jen na nich, 

jestli vaši radu zužitkují. Pokud jim vaše rady přijdou 

smysluplné, ztotožní se s nimi a pokusí se je aplikovat. 

Ať tak, či onak vám nic nedluží. Rady jsou jako dar. 

A přesně tak bychom k jejich rozdávání měli přistupovat 

– dávat je bezpodmínečně, aniž bychom očekávali cokoli 

nazpět. 

I rady obsažené v tomto článku můžete buď využít, nebo 

je ignorovat. Jak se rozhodnete, je jen na vás. 

Pro Psychologii.cz přeložil Jan Chvojka 

Zdroj: https://psychologie.cz/6-rad-jak-davat-rady/ 

https://markmanson.net/how-to-give-advice
http://honzachvojka.cz/
https://psychologie.cz/6-rad-jak-davat-rady/
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IN – OUT 

 
Ergones – Představujeme Vám ozvučený 

jednoduchý a odolný Smartphone  

Corvus RG 160 

Chtěli bychom Vás informovat o novém telefonu, který 

naše firma uvádí na trh.  

Jedná se o nejlevnější ozvučený tlačítkový telefon, 

jehož cena činí 5990,- Kč  

CORVUS RG 160 uživatelům poskytuje jistotu v podobě 

vyšší odolnosti vůči prachu, vodě  

i pádu z výšky díky své ochraně IP68. Navzdory tomu je 

však nečekaně lehký a výborně padne do ruky. 

V telefonu nechybí ani nejoblíbenější funkce – 

stahování knih. A to hned z pěti digitálních knihoven 

pro nevidomé, přímo do Vašeho mobilu. 

Telefon již obsahuje odečítač obrazovky  

a prostředí CORVUS, které zjednoduší a zrychlí 

ovládání telefonu.  

CORVUS RG160 je vhodný pro nevidomé  

a slabozraké uživatele, kteří se dodnes vyhýbali 

Smartphonům z obavy před jejich dotykovou obrazovkou 

a složitým ovládáním. 
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V případě zájmu o tento telefon nás neváhejte 

kontaktovat. Rádi za Vámi přijedeme a telefon 

předvedeme. 

 

 

WWW.ERGONES.CZ/ESHOP 

POMUCKY@ERGONES.CZ 

+420 734 232 622 

http://www.ergones.cz/ESHOP
mailto:POMUCKY@ERGONES.CZ


31 
  

 

NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
  

STAVĚNÍ MÁJKY 

 2. 5. 2019, Masarykovo náměstí 

 

ZAPLÉTÁNÍ MÁJE 

 4. 5. 2019, Masarykovo náměstí 

 

DEN RŮŽOVÝCH VÍN 

 8. 5. 2019, Masarykovo náměstí 

 Program 

o 11:00 - 22:00 degustace růžových vín a sektů, 

čerstvě pražená káva, výborné jídlo a dezerty, 

dětský koutek 

o 17:00 - 22:00 doprovodný hudební program 

 

SENOHRANÍ 

 11. 5. 2019 10:00 - 16:00, Na Skalce, Jihlava 

 Vstup zdarma 
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KÁCENÍ MÁJKY 

 20. 5. 2019, Masarykovo náměstí 

 

SPOLU PROTI MELANOMU 

 27. 5. 2019 10:00 - 17:00 

 Masarykovo náměstí, Jihlava 
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AKCE V KVĚTNU 
 

7. 5. 2019 úterý – Turnaj ve zvukové střelbě 

Přijďte se zúčastnit turnaje ve zvukové střelbě. Začátek 
turnaje přibližně v 10:00 hod po aktivitě ShareClub na 
adrese Chlumova 1a. Nejlepší střelec se může těšit na 
odměnu.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 6. 5. 2019 

 

14. 5. 2019 úterý – Beseda s panem radním  

Bc. Danielem Škarkou 

Od 10:00 hod. – 12:00 hod. nás přijde navštívit pan 
radní Bc. Daniel Škarka. Beseda bude zaměřena nejen 
na dění v Jihlavě, na plánované aktivity, ale i Vy sami se 
budete moci vyjádřit k některým oblastem, které Vás ve 
městě Jihlava trápí. Budeme rádi, pokud si na besedu 
připravíte otázky a zapojíte se s námi do diskuze.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 5. 2019 

 

27. 5. 2019 pondělí – Spolu proti melanomu  

Nechte si zdarma vyšetřit svá znaménka. Jihlava, 
Masarykovo náměstí od 10:00 hod. – 17:00 hod. 
Preventivně vzdělávací program "Spolu proti melanomu" 
pořádá Česká průmyslová zdravotní pojišťovna již 
čtvrtým rokem ve spolupráci s vybranými městy  
a dermatology. Principem programu je odborné 
vyšetření pigmentových skvrn na těle klientů, s cílem 
včasného podchycení nebezpečí vzniku zhoubného 
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melanomu nebo jiných závažných onemocnění či 
komplikací. Vyšetření zájemců z řad široké veřejnosti 
bude již tradičně poskytnuto zdarma. 

Zájemci si budou moci také změřit množství tuku v těle, 
množství svalové tkáně, útrobního tuku a množství vody 
v organismu. 

Pokud se budete chtít zúčastnit této akce společně 
s námi, sraz v TyfloCentru na Brněnské 8 je přesně 
v 10:00 hod.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

24. 5. 2019. 

 

29. 5. 2019 středa – Tradičně netradičně do Luk nad 
Jihlavou 

Opět pořádáme tradiční procházku podél řeky Jihlavy do 
luk a hájí, do známé Kolničky. Proč netradičně? 
Netradičně proto, že budete moci využít dvou kol 
tandemu a šlápnout do pedálu. Během vycházky se tak 
zájemci o jízdu na tandemu mohou na cyklo trase 
vystřídat. Sraz v TC na Brněnské 8 v 9:30 hod. odjezd 
z Masarykova náměstí dolního 9:48 hod. linkou č. 12 
směr Malý Beranov. Celková délka pěší trasy je cca 6 
km. Návrat do Jihlavy autobusem v 13:20 hod. nebo 
pozdějším 14:35 hod. dle toho v kolik hodin do Luk 
dojdeme. Počítejte raději s příjezdem do Jihlavy v 14:56 
hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

28. 5. 2019 
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30. 5. 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  

28. 5. 2019. 

 

31. 5. 2019 pátek– 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  

30. 5. 2019. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci květnu 

 

Josef Svoboda 
 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí  

 

Je manželka v kuchyni a baví se s manželem : „Chceš 

vidět zmuchlanou stokorunu?? “Manžel odpoví: "hm." 

Manželka zmuchlá stokorunu a hodí jí na stůl. "Chceš 

vidět zmuchlanou tisícikorunu?"' "Hm.." a manželka 

zmuchlá tisíci korunu a také jí hodí na stůl. " A chceš 

vidět zmuchlaných 600 000 Kč?" Muž na ní koukne a se 

zájmem odpoví: Hm?" "Tak se běž podívat do garáže." 

Marie Fialová 

Robert Kotrba 

Mgr.Ladislav Marek 

Ing.Jaroslav Rada 

Lenka Šulerová 



37 
  

 

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/

