ČERVEN
2019

STŘÍPKY Z JIHLAVY
Časopis pro slabozraké a nevidomé

Společná fotografie z pěší procházky po cyklostezce
Zleva: pan Kotrba, kamarádi pana Kotrby, pan Tomek, paní
Cabajová, paní Limberková s Roxy, pan Limberk, slečna
Kuncová s Erinkou, paní Dvořáková s manželem
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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Ani jsme se nenadáli a je tu nový měsíc. Červen je
měsíc, kdy dětem končí povinná školní docházka
a nastává také příznivější letní počasí nebo v to můžeme
alespoň doufat. Květen nám připravil počasí spíše
aprílové. Sluníčko a teplé dny se střídaly s deštěm
a chladným počasím. Přírodě to jistě jenom prospělo,
vše se krásně zelená a kvete. Mnozí z nás však na
začátku měsíce vytáhli ze skříní již vyprané teplé bundy
a kabáty. Holt, přírodě člověk neporučí.
Vraťme se do předchozích měsíců a připomeňme si, že
jsme se 30. dubna zúčastnili Nočního běhu pro
Světlušku. Účastníků z řad klientů nebylo příliš mnoho,
ale i tak jsme si akci pohodově užili. Počasí nám přálo
a atmosféra byla jako vždy skvělá.
V květnu jste si mohli vybrat z aktivit, které byly
zaměřené na různé oblasti, jako je sport, zdraví, ale
uskutečnila se také zajímavá beseda s panem radním
Bc. Danielem Škarkou, kde jste se mohli dozvědět
zajímavé a přínosné informace.
Červen bude opět nabitý akcemi. Můžete se těšit již
tradičně na turnaj ve zvukové střelbě, trénink paměti
a další lekci kurzu sebeobrany. Další akcí bude
prezentace komp. pomůcky GibHelp nebo exkurze
u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.
Abychom si udržovali dobrou fyzičku, vyrazíme opět pěší
procházkou po cyklostezce do Luk nad Jihlavou.
Budeme doufat, že tentokrát nám už počasí bude přát.
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Věříme, že každý z vás si z naší nabídky aktivit vybere
ke své spokojenosti.
Přejeme Vám krásné pohodové dny.
S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
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KNIHY DO UŠÍ
Jak neuloupit smaragd
Žánr: Humoristický román
Autor: Donald Westlake
Čte: Milan Neděla
Rozsah: 1 audiodisk (07:15:54)
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká
První kniha tzv. „dortmunderovské série“, pojmenované
podle smolařského zlodějíčka Johna Dortmundera, patří
k
nejznámějším
autorovým
dílům
spojujícím
humoristický a kriminální žánr. Zdánlivě prostý plán na
uloupení vzácného drahokamu se nečekaně zkomplikuje
a dortmunderova parta se musí postupně vloupat do
muzea, banky, blázince, vězení i na policejní stanici.
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SOUTĚŽ VE ČTENÍ A PSANÍ PRO ZRAKOVĚ
POSTIŽENÉ
Ve spolupráci se Sonsem Jihlava
17. dubna jsme vyrazili společně s nahlášenými uživateli
na soutěž ve čtení a psaní pro zrakově postižené do
jihlavského SONSU.
Soutěž vyhlašuje redakce časopisu pro zrakově
postižené Zora ve spolupráci s krajskými koordinačními
radami SONS, na Vysočině také s Tyfloservisem Jihlava
a TyfloCentrem Jihlava, k 210. výročí narození tvůrce
písma pro nevidomé Louise Brailla.
Soutěžící si mohli vybrat mezi disciplínami:
1) čtení Braillova písma
2) psaní na Pichtově stroji
3) psaní na tabulce
4) psaní na počítačové klávesnici
Každý účastník si vybral kategorii dle svého uvážení
a schopností.
Soutěžní
disciplíny
jsou
postupové.
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.
Účast byla hojná a SONS praskal ve švech. Mezi
soutěžícími vládla pohodová a přátelská atmosféra.
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Bylo zde také přichystáno bohaté a výborné občerstvení.
Soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech
v každé kategorii, obdrželi krásné ceny.
Děkujeme všem za účast a budeme držet palce ve
finále!
Článek napsala paní Cabajová, DiS.
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NOČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU
Je právě 30. dubna a venku se žení všichni čerti, ač se
mají právě dnes pálit čarodějnice. Venku „leje“ jako
z konve a v odpoledních hodinách nás navštívila také
paní bouřka.
Právě dnes ve 21 hodin odstartuje každoroční akce –
Noční běh pro Světlušku. Mnozí z Vás se této akce
pravidelně účastní, někteří o ní slýcháváte. Účastí na
této akci podpoříte dobrou věc, neboť všichni účastníci
svým startovným přispívají v plné výši na pomoc lidem
se zrakovým postižením.
Naše oči se stále upínají k obloze a doufáme, že déšť
ustane. Je 18:45 a z TyfloCentra vycházíme my
pracovníci vstříc novým zážitkům. Akce se koná na
Amfiteátru v Jihlavě – parku Malý Heulos. Naše prosby
byly vyslyšeny, déšť ustal a obloha se krásně vyjasnila.
Na místě na nás čekala paní Dolejší s manželem
a dorazili také manželé Tomkovi.
Po odevzdání vstupenky jsme každý obdrželi startovací
balíček, ve kterém byl jako každý rok krásný batůžek
a v něm nezbytná „čelovka“, spolu s dalšími drobnostmi
a slevovými poukázkami na různé sportovní zboží.
Společně jsme se vydali ke stánku Světlušky, kde jsme
se mohli občerstvit a přečkali tu dobu do zahájení běhu.
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Celou akci moderovala paní Hela Dvořáková spolu
s Ondrou Zmeškalem. Naše paní ředitelka Mgr. Iveta
Bělovová Dolejší dostala na pódiu také slovo a pověděla
něco málo o TyfloCentru a také o spolupráci s Nadačním
fondem českého rozhlasu Světluška. Tento nadační fond
nás podporuje již třetím rokem, a díky finančním
příspěvkům jsme zakoupili např. tandemové kolo, nebo
speciální kompenzační pomůcky a finanční příspěvky na
rekondiční pobyty. Patří jim za to velký dík!
Padla tma a my čekáme se zapnutými čelovkami na
odstartování běhu. 10, 9, …3, 2, 1, TEĎ. Jelikož jsme
byli oslabený tým po různých virózách, rozhodli jsme se
pouze 3 kilometrovou trať projít. Přehnal se přes nás dav
běžců, kteří tvořili krásný světluščí roj.
Zdárně jsme všichni dorazili do cíle, příjemně unavení
a pomalu se odebrali do tepla svých domovů…
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a podpořili tak
dobrou věc!
Budeme se na Vás těšit zase za rok!
Článek napsala paní Cabajová, DiS.
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ
Dne 7. května jsme opět uspořádali tradiční turnaj ve
zvukové střelbě.
Tentokrát se zúčastnilo 5 střelců. Turnaj jsme rozdělili do
dvou kol.
Jelikož naši střelci byli zvyklí, že jim při střelbě padají
téměř samé desítky, již několikátou střelbu máme
nastavenou trošku těžší verzi, než jste byli zvyklí.
Desítek už nepadá tolik, za to touha po vítězství zůstává
stále stejná .
Úspěšně jsme odstříleli 2 kola a čekali jsme na doručení
občerstvení – tradičně jsme objednali pizzu. Rozvoz si
sice dal na čas a nás už značně doháněl hlad, ale
dočkali jsme se.
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 pamatujte – není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se!
Celkový počet
Pořadí
Jméno
1. Kolo 2. Kolo
bodů
1.
Z. Šopa
95,4
94,5
189,9
2.
J. Vondra
97,9
89,9
187,8
3.
J. Svoboda
96,9
90,8
187,7
4.
P. Doležal
86
85,4
171,4
5.
H. Heuschneiderová 28,5
61,1
89,6
10

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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BESEDA S PANEM RADNÍM BC. DANIELEM
ŠKARKOU
V úterý 14. 5. jsem se zúčastnila besedy. Měla
přinést posun do věcí, které nás v Jihlavě trápí a vidící
lidé, tedy i lidé na radnici to neví. Oni to vnímají jinak,
tedy je to ani nenapadne, že by to mohl být problém.
Musím říct, že beseda byla přínosem a chtěla bych
poděkovat panu Kotrbovi, který aktivně přispěl svými
poznatky z cest za svými povinnostmi i zábavou. Je
Jihlavan, tedy ví, co nevidomé v tomto městě trápí.
Dozvěděli jsme se od pana radního, že se má
rekonstruovat náměstí. Hned se ozvalo hodně hlasů, že
je sice pěkné, když zmizí bariéry, ale pro nás nevidomé,
a lidi s těžkým postižením zraku bude cesta přes
náměstí horor. Potřebujeme naváděcí pásy, vodící linie
a hlavně, body, podle kterých se orientujeme. To, co
vidící obdivuje, jak je krásné a esteticky řešené, opravdu
neoceníme.
Dozvěděli jsme se, že Jihlava má „knihu hříchů“. Je
to virtuální kniha, kam můžeme přispět svými poznatky
na cestách a nabídnout řešení situací, které nám
způsobily nepohodlí. (Samozřejmě, jde o situace, které
se týkají rozbitých cest a překážek na nich, ne věcí,
které radnice vyřešit nemůže). Je možné, pro ty, co to
zvládnou, tak uveřejnit i fotky, třeba děr v silnici,
chybějící dlažby, přečuhující zahrádky, či cedule
nevhodně umístěné do cesty. Přece jen. Těm koukavým
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to nedojde, že tohle někomu může vadit. S kočárkem
nejezdí a nepotřebují víc prostoru na chodníku.
Pan radní Škarka si udělal poznámky u věcí, které ho
zaujaly, a které by mohl snad i vyřešit. Není na radnici
sám a není všemohoucí. Ovšem, každý takový člověk je
pro nás velké plus.
Taky padl dotaz na nové prostory pro TyfloCentrum.
Něco je „ v merku“. Teď záleží, jak to bude vypadat dál.
Nová budova nebude, protože je to plýtvání penězi.
V Jihlavě jsou prázdné budovy, které by mohly posloužit
pro takové organizace, jako jsme my. Třeba na Tyršově
ulici. Ale nic není ještě jisté. Ovšem pravda je, že je nás
čím, dál víc a nové prostory by se hodily. Jak říkala
Lenka Šulerová, třeba při výuce práce na počítači je
třeba klid a ten teď úplně zajistit nejde.
Uvidíme, co se stane a jak ovlivní tato beseda věci
příští. Měla jsem dobrý pocit, tak doufám, že situace
bude nakloněná na naši stranu a bude se TyfloCentru
dařit nejen komunikace s radnicí.
Pokud budete mít nějaké podměty, nápady nebo
problém, obraťte se na naše dobré víly, (nebo
Radovana). Pracovníci TyfloCentra jsou tady od toho,
aby nám pomáhali s našimi problémy.
Za článek děkujeme paní Ptáčkové
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ZÁŽITKOVÝ SEMINÁŘ V PACOVĚ
Ve čtvrtek 16. 5. jsme společně se střediskem volného
času Síť v Pacově připravili pro žáky 9. tříd základní
školy zážitkový seminář o životě nevidomých a zrakově
postižených lidí přímo u nich v centru v Pacově. Do
tohoto projektu se kromě mě, coby řidiče, fotografa,
a průvodce, zapojily moje milé kolegyně Petra Kuncová
a Andrea Hančíková, a též naše klientka s vodícím psem
Roxy, Petra Limberková.
Děti absolvovaly celý seminář "potmě" - tedy v klapkách,
které jsme jim nasadili ještě před vstupem do budovy,
což celý dojem ještě umocnilo. Jeho cílem bylo přiblížit
každodenní život nevidomých lidí, a také naučit se
základní dovednosti v průvodcovství a komunikaci
s osobami, které nevidí. Děti se dozvěděly spoustu
nových informací o tom, co znamená být nevidomý, jak
mu mohou pomoci, jaké mohou být zrakové vady,
seznámily
se
se
zajímavými
kompenzačními
pomůckami, zkusily si poznávat různé předměty a vůně.
Zároveň se dozvěděly o vodících psech, a Petra
Limberková jim vyprávěla o svém životě s vodícím
psem, děti měly jedinečnou možnost se zeptat přímo
Petry na všechno, co je zajímalo. Děti si též, stále
s klapkami na očích, namazaly chleba, obložily si ho
připravenou zeleninou, kterou si samy nakrájely
a snědly, a též si pomocí hladinoměru nalily vodu do
sklenice. Po sundání klapek měli účastníci možnost
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srovnat své představy se skutečností. "Hustý..."., slyšela
jsem z úst deváťáků.... Jak si děti asi představovaly
prostory, které neznaly, a jak nás?
Myslím si, že zážitkový seminář je výbornou
a nenásilnou cestou, jak dětem přiblížit život
handicapovaných lidí. Děti i paní učitelky, které se též
zúčastnily s klapkami na očích, seminář hodnotily velmi
kladně, věřím, že je zážitky obohatily. Za mě to byla
prostě skvělá akce, tohle má prostě obrovský smysl....
přála bych si více takových zážitkových seminářů nejen
pro děti a studenty, ale i pro zdravotníky, lékaře,
úředníky, hasiče, policii....., aby si každý, kdo s Vámi,
zrakově postiženými lidmi přijde do kontaktu, zkusil, jaký
je to pocit, přijít do neznámého prostředí, nalít vodu do
sklenice, poslouchat neznámý hlas....,možná bychom
k sobě potom všichni přistupovali s větší pokorou
a tolerancí...
Děkujeme Středisku volného času v Pacově za možnost
spolupráce na této akci, věřím, že se znovu potkáme
a založíme smysluplnou tradici.....Děkuji mým milým
kolegyním, které jako vždy perfektně reprezentovaly
TyfloCentrum, a moc děkuji též Petře Limberkové
a Roxynce, které s námi neúnavně obráží veškeré
osvětové přednášky a besedy, které nadále pořádáme
v základních školách ve spolupráci s Městskou Policií
v Jihlavě.
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Jak sama Petra říká – „dělám to pro sebe“…
a já dodávám – i pro Vás…..
Iveta Bělovová
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
NAVITERIER – APLIKACE PRO NEVIDOMÉ CHODCE
Propojujeme roky výzkumu s životy lidí, aby byli
svobodní a získali nezávislost a prožívali plnohodnotný
společenský život.
Naviterier je speciální navigace, která pomáhá
nevidomým lidem samostatně zvládnout těžké situace
jako překonat rušnou křižovatku, najít nejlepší pěší trasu
nebo se zorientovat poslepu na chodníku.
Naviterier popisuje trasu podobně, jako kdyby ji
popisoval člověk. Navíc je napojený na linku
Navigačního centra SONS, která pomůže i v
nejkrizovějších situacích. Naviterier dokáže nahradit
stávající navigace a aplikace informující o objektech
v okolí, je přesnější, bezpečnější a šitý na míru těžce
zrakově postiženým.
Na základě řady uživatelských testů a výzkumů
společně se zrakově postiženými lidmi objevujeme jejich
potřeby a přání. Hodně z nich se nám podařilo splnit:
 fungujeme po celé Praze,
 pomocí GPS si můžete ověřit, že jdete správně,
 přidali jsme tlačítko Navigace SONS, pomocí něhož
můžete rychle získat pomoc operátorů Navigačního
centra SONS (upozorňujeme, že tato služba je
placená),
17



umíme vám říci, co je kolem vás a určit, co je na
vaší straně ulice a co na protější.

Pokrytí v České Republice
Naviterier funguje v celé Praze ve dvou různých verzích.
Pro centrum města v okolí Karlovo naměstí, Václavské
náměstí, Můstek, Florenc, Staroměstská, Malostranská,
Újezd, Anděl, Palackého náměstí využívá data Platformy
ROUTE4ALL s chodníkovou sítí a navigace tak
dosahuje té nejvyšší možné kvality. V ostatních částech
Prahy využívá stejná data jako ostatní navigace, ale
pracuje s nimi lepším způsobem.
Chcete, aby Naviterier fungoval i ve vaší obci či městské
části? Oslovte vaše zastupitelstvo a pošlete jim letáky
Naviteriera a Platformy ROUTE4ALL, jehož mapy
využíváme.
Uživatelská podpora
Uživatelskou
podporu
poskytujeme
e-mailem
podpora@naviterier.cz. Mnoho dotazů naleznete
zodpovězených v sekci Podpora. Pravidelně také
organizujeme setkání a workshopy s uživateli a zájemci
o Naviteriera, více v podsekci Akce.
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LETNÍ PROVOZ JIHLAVSKÉ MHD
Dopravní podnik města Jihlavy v tomto roce zahájí letní
provoz městské hromadné dopravy už od 1. června, tedy
již od této soboty. Je to o měsíc dříve, než tomu bylo
v předchozích letech.
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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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RECEPT MOUČNÍKU NA PŘÁNÍ
Někteří z vás jste se dotazovali na recept „rychlé
buchty“, kterou jste mohli ochutnat u nás v TyfloCentru
a kterou peče paní Voráčková.
Vaše přání bylo vyslyšeno a níže máte recept k dispozici

Ingredience:
2 skleničky cukru
3 lžíce kakaa (vrchovaté)
1 sklenička vody
1 máslo
3 vajíčka
2 skleničky polohrubé mouky
1 prášek do pečiva

Postup:
Do většího kastrůlku dáme cukr a kakao a promícháme.
Pak přidáme vodu a máslo a dáme na sporák. Na
mírném plameni, za stálého míchání zahříváme, až se
máslo a cukr rozpustí a hmota se spojí. Pak z kastrůlku
odlijeme hmotu do jedné skleničky a necháme si na
později - tou pak polijeme pečenou buchtu. Zbylou
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hmotu v kastrůlku necháme vychladnout a pak postupně
přimícháme vajíčka a mouku smíchanou s práškem do
pečiva. Pečeme na velkém plechu vymazaným máslem
a vysypaným strouhankou, nebo vyloženém pečícím
papírem.
Jak vyndáme pečenou buchtu z trouby, hned jí polijeme
čokoládovou hmotou, kterou jsme si nechali ve skleničce
a posypeme kokosem.
Necháme vychladnout a dobrou chuť!
Za recept děkujeme paní Voráčkové
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ZAJÍMAVOST
Znáte pojem „žehlicí panák“?
Žehlicí panák je jedinečný elektrický přístroj, který za vás
za 7 minut perfektně vyžehlí a zároveň vysuší vaše
košile, kalhoty, blůzy a další oblečení téměř bez ohledu
na velikost či materiál oděvu. V provozu je žehlící
panák tichý, mimo provoz dobře skladovatelný.
Jedná
se
o opravdu kvalitní
a vyráběný v Evropě.

výrobek,

vyvinutý

Žehlicího panáka stačí obléci do vyždímaného, vlhkého
oděvu a spustit. Panák se nafoukne teplým vzduchem,
který váš oděv narovná, vyhladí, a tím velmi ohleduplně
začne sušit a žehlit naráz! Přitom stačí po nafouknutí
ručně vyhladit a urovnat kritická místa (límec, rukávy,
kapsy) a za pár minut máte vyžehleno a zbývá pouze
svléci vyžehlený oděv.
Platí nepsané pravidlo, že pro žehlení až do 20 oděvů
týdně stačí model pro domácí použití.
Do počtu 60 kusů žehlených oděvů týdně se hodí
profesionální modely. Často se také využívají
v domácnostech, protože se vám může stát, že vaši
příbuzní, známí či sousedi najdou také zalíbení ve
vašem žehlicím panáku a počet jeho použití raketově
naroste.
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U profesionálních přístrojů jsou použité komponenty
dimenzované pro mnohem častější použití. Jejich
kapacita pro žehlení dosahuje až do 500 kusů oděvů
týdně. Profesionální modely jsou proto často používány
v průmyslových prádelnách a čistírnách oblečení.
Výhody žehlicího panáka
 Šetří čas
Přístroj oblečení vyžehlí a vysuší za 7 minut, žehlení
se nemusíte věnovat, proces je automatický.
 Snadná obsluha
Oblečení i sejmutí košile či jiného oděvu z žehlicího
panáka je snadné a trvá jednu až dvě minuty.
 Šetrný k látce
Žehlení je šetrné k látce, neboť probíhá za mírné teploty
(do 65 °C) a pouze malého tlaku na látku.
Chcete zjistit více? www.zehlicipanak.cz
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IN – OUT
Co je bikepacking?
Jednoduše
řečeno,
spojení
a minimalistického kempování.

jízdy

na

kole

Bikepacking propojuje všechny aspekty vícedenní
turistiky (svoboda pohybu, nocleh a vaření v přírodě)
s požitky z jízdy na kole umocněné objevováním nových,
vzdálenějších míst.
Je o cestování na kole po lesních stezkách, štěrkových
či opuštěných prašných cestách, pouze se základní
výbavou na přespání.
Nezáleží na tom, zda jde o víkendové dobrodružství
nebo dlouhodobou expedici nebo jestli je vaše kolo
expediční speciál nebo léty prověřené mtb.
Cílem je vyrazit ven z města a alespoň na chvíli se
přiblížit přírodě a připomenout si to, na co jsme již mnozí
díky hektické době, ve které žijeme, zapomněli.
https://www.acepac.bike/co-je-bikepacking/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
DEN DĚTÍ
 1. 6. 2019, ZOO Jihlava
 Pestrý program v areálu zoo po celý den
REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE NA VYSOČINĚ
 1. 6. 2019 9:00 - 17:00
 Jihlava, hlavní nádraží, oslavy dne železnic
3. PIKNIK NA KEŤÁSKU
 1. 6. 2019 13:00 - 22:00
 Třetí ročník piknikového setkání
DEN DĚTÍ HITRÁDIA VYSOČINA
 1. 6. 2019 13:00, Amfiteátr a ZOO Jihlava
 Desítky vystoupení a atrakcí
DEN JEŽKA 2019
 1. 6. 2019 13:00 - 22:00, Pivovar Jihlava
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 Skvělé pivo z pivovaru Jihlava, bohatý hudební
program, degustace piv a prohlídky pivovaru
FC VYSOČINA – KARVINÁ – BARÁŽ
 2. 6. 2019 18:30
 FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s.
PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY
 4. 6. 2019 15:00 - 17:00
 Krajský úřad Kraje Vysočina, budova B
 Všechno, co byste chtěli vědět o evropské unii a
bojíte se zeptat

DEN SPORTU PRO SENIORY 2019
 5. 6. 2019 9:00 - 14:00, atletický Stadion Na Stoupách
 Vstup zdarma
ŽIVÁ KNIHOVNA
 6. 6. 2019 16:00, Městská knihovna Jihlava
 Setkání se zástupci různých cizineckých komunit
žijících v Jihlavě
27

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JIHLAVSKÉHO ARCHIVU
 11. 6. 2019 10:00, Státní okresní archiv Jihlava
 Den otevřených dveří věnovaný králi Václavu IV.
JIHLAVSKÉ HAVÍŘENÍ 2019
 21. 6. 2019 - 23. 6. 2019,
 Bližší informace o programu Havíření na webových
stránkách https://www.jihlava.cz/havireni/
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AKCE V ČERVNU
3. - 7. 6. 2019 – Rekondice v Třeboni – pouze pro
nahlášené uživatele
Rekondiční pobyt je zaměřený na výuku a nácvik
prostorové orientace a samostatného pohybu pro osoby
s těžkým zrakovým postižením, který pořádáme za
pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška.
11. 6. 2019 úterý – GibHelp – prezentace hodinek
Sunu band
Přijďte se zúčastnit prezentace kompenzační pomůcky Náramku Sunu Band. Navštíví nás pan Karel Giebisch
a představí nám tuto pomůcku. Tento náramek lze
klasifikovat jako vůbec první inteligentní produkt, měnící
samostatné cestování zrakově znevýhodněných osob.
S využitím echolokace a rozšířené reality, umožňuje
bezpečný pohyb bez nehod. Díky citlivým senzorům,
neustále monitorujícím blízké okolí, neztrácí jeho
nositelé propojení s okolním světem.
Prezentace se bude konat v TyfloCentru Jihlava,
Brněnská 8, od 13:00 hod. do 15 až 16:00 hod., dle
Vašeho zájmu. Dostanete možnost si pomůcku prakticky
vyzkoušet i ve venkovním prostředí.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 7. 6. 2019
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13. 6. 2019 čtvrtek – ZVUKOVÁ STŘELBA
Přijďte se zúčastnit turnaje ve zvukové střelbě. Začátek
turnaje v 10:00 hod na adrese Chlumova 1a. Nejlepší
střelec se může těšit na odměnu.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 6. 2019.

19. 6. 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 17. 6. 2019.

19. 6. 2019 středa – BESEDA JUST
Znáte švýcarskou bylinnou kosmetiku JUST? Přijďte si
poslechnout paní Procházkovou, která Vás s touto
kosmetikou seznámí a přinese s sebou také některé
produkty k vyzkoušení.
Beseda proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brněnská
8, od 15:00 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 6. 2019.

25. 6. 2019 úterý – 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, samozřejmě pokud bude
sjízdná cesta a příznivé počasí. Během vycházky se tak
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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 21. 6. 2019

27. 6. 2019 čtvrtek – EXKURZE HASIČI JIHLAVA
Navštivte s námi Hasičský Záchranný Sbor Kraje
Vysočina a poznejte tak zajímavé prostředí, kde se
hasiči připravují k záchranným akcím. Můžete se
seznámit s vybavením hasičského záchranného sboru
i s uniformami hasičů.
Exkurze se bude konat od 10:00 do 12:00 hod. na
adrese Sokolovská 3064/2. Společný sraz v TyfloCentru
Jihlava na Brněnské 8, v 9:00 hodin. Společný odjezd
z Masarykova náměstí horního v 9:33 hod. trolejbusem
E ke Kauflandu.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 6. 2019.

28. 6. 2019 pátek– KURZ SEBEOBRANY (termín
může být posunut)
Ve spolupráci s profesionálním lektorem panem
Stanislavem Vaňkem proběhne další lekce sebeobrany.
Trénink bude probíhat v Sk Jihlava - Gauner Club,
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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 26. 6. 2019.
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci červnu
Eva Bohuslavová
Vladimír Bodiš
Jana Tučková
František Hynek
Hana Dvořáková
Kristýna Jelínková
Alena Stanická

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví
jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí

Udýchaný muž přiběhne k farmáři stojícímu na poli
a zeptá se: „Promiňte, pane, mohl bych vám přeběhnout
támhle po tom poli? Hrozně potřebuju stihnout vlak
v 16:23!“ Zemědělec pokrčí rameny a odpoví: „Ale jo,
klidně. A když si vás všimne můj býk, stihnete i ten
v 16:05.“
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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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