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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Vítáme Vás u prázdninového vydání časopisu Střípky 
z Jihlavy. Čeká nás čas dovolených a zaslouženého 
odpočinku. Někteří dávají přednost českým luhům  
a hájím, jiní vyrazí k moři a někdo je nejspokojenější na 
své zahrádce, v pohodlí domova a v okruhu svých 
blízkých. 

Čekají nás dva letní měsíce, kdy se Vám budeme snažit 
nabídnout zajímavé, nejen letní aktivity.  

TyfloCentrum bude samozřejmě fungovat i o 
prázdninách, takže i odborné služby Vám budou 
poskytovány tak, jak jste zvyklí. 

A na co se můžete těšit v červenci? K tradičním 
prázdninovým akcím určitě patří odpolední posezení 
v kavárně. Dále nebudete ochuzeni ani o turnaj ve 
zvukové střelbě. Ve spolupráci se zaměstnanci 
keramické dílny Umění s handicapem na Sříbrných 
Terasách jsme si pro Vás připravili zajímavou exkurzi 
přímo v keramické dílně, kde si budete moci vyzkoušet 
práci s hlínou a různé techniky modelování.  

Pokud nám bude počasí přát, vyrazíme na koupaliště do 
Luk nad Jihlavou, kde si můžete zaplavat, zabrouzdat si 
či nachytat sluneční paprsky. V případě nepříznivého 
počasí bychom vyrazili do krytého bazénu ve Vodním 
Ráji v Jihlavě.  

Přejeme Vám všem krásnou dovolenou, prožitou hlavně 
ve zdraví a v přítomnosti svých blízkých, příjemné 
počasí a mnoho nových zážitků. 
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S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Macbeth 
  
Žánr: Detektivní román 
Autor: Jo Nesbø 
Čte: Václav Neužil 
Rozsah: 2 audiodisky (17:32:18) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Populární norský autor se zapojil do projektu, v jehož 

rámci převyprávěl známé Shakespearovo drama. Děj 

přesunul do sedmdesátých let 20. století  

a bezejmenného průmyslového města prolezlého 

neřestmi. Jeho Macbeth je zdatný policista, ale  

i vyléčený feťák s trýznivou minulostí. Zpočátku stojí na 

straně spravedlnosti, vydrží mu to ale jen do doby, než  

v něm zvítězí touha po moci. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 
Příspěvky na brýle končí 

V Česku nosí brýle asi šest milionů lidí. Ti, kteří chtějí 

ušetřit a vystačí si s levnými obrubami a těžšími skly, 

dostali dosud v optice brýle “na pojišťovnu”, tedy zcela 

zdarma. Od srpna už ale tato varianta nebude  

v nabídce, i nejobyčejnější brýle si budou muset lidé 

hradit ze svého. Skončí příspěvky na obruby a skla.  

Nejsou to sice závratné částky, ale lidé příspěvků od 

pojišťoven na brýle hojně využívají. Na obruby přispívají 

pojišťovny 150 korun, stovky korun dostanou lidé i na 

skla brýlí. U pacientů se silnějšími dioptriemi nebo  

s různými typy očních vad dělá příspěvek pojišťoven až 

tisíc korun, někdy i dvanáct set. 

Jak ještě stihnout příspěvek? 

Lidé, kteří si plánují pořídit nové brýle a chtějí ještě 

stihnout příspěvek od pojišťovny, by si měli poukaz  

u svého očního lékaře vyzvednout nejpozději do 31. 

července. Do tohoto data by ho měli také předat  

v optice.  
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 PRŮVODCOVSKÁ A PŘEDČITATELSKÁ 
SLUŽBA 

 
Chtěli bychom požádat klienty, kteří využívají 

Průvodcovské a předčitatelské služby, aby si již před 

plánovaným doprovodem předběžně spočítali čas, po 

který budou službu využívat a následně částku, kterou 

budou hradit pracovníkovi, který jim doprovod poskytne 

a připravili si částku co nejpřesněji. 

Mnohdy nastává situace, kdy někteří klienti platí velkými 

bankovkami, a pracovníci nemají dostatek peněz na 

vrácení či rozměnění.  

Děkujeme za pochopení. 
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 AKTUALITY V DOPRAVĚ MHD 
 

Zastávka Hlavní nádraží ČD 

Chtěli bychom Vás informovat, že zastávka MHD Hlavní 

vlakové nádraží ČD v Jihlavě je momentálně přesunutá 

z důvodu uzavírky a opravy místní komunikace.  

Situace se mění dle harmonogramu prací. 

Předběžný termín ukončení prací je 22. 7. 2019 

Pokud budete potřebovat doprovod z vlakového nádraží 

na zastávku, neváhejte se na nás obrátit a požádat  

o doprovod. 

 

Výluka na lince B 

Od 1. 7. do 31. 8. 2019 nebude linka B zajíždět do 

zastávky "Na Dolech" z důvodu opravy komunikace  

v této zastávce. Nástupní a výstupní zastávkou na této 

lince bude zastávka S. K. Neumanna. Časy odjezdů na 

lince jsou beze změn. 
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ZPĚTNÉ OHLÉDNUTÍ ZA REKONDICÍ 
V TŘEBONI 

 
Co jsem zažil ve Třeboni, nekoupíš ani za bony! 

Začalo  to velkým šokem už na nádraží v Jihlavě 

zprávou, že Pepa nejede a tudíž budu sám a sám celý 

týdenve smečce nezkrotných lvic v sukních.  

Nevzdal jsem to a dobře jsem udělal! Vždyť jsem byl až 

do posledního dne opatrován, ochraňován, až hýčkán – 

o čemž svědčí snídaně až do pokoje! To snad neměl ani 

Petr Vok se svoji Fraucimmorou, natož Jakub Krčín, 

který příliš spekuloval, až přešpekuloval. Krčil jsem se 

raději v hejnu a to při přesunech i u společného stolu, 

abych nekazil celkový vzhled naší společnosti. Musel to 

být na nás krásný pohled, když jsme se přesunovali ve 

spořádaném dvojstupu – čtyři ladné dvojice (vč. naší pí 

lektorky)  a jeden  samotný, do tohoto půvabného útvaru 

zjevně nepatřičný vetřelec v mé podobě, který se plantal 

někde uprostřed, protože jsem nemohl jít v čele  (neměl 

jsem pastýřskou hůl) ani poslední vzadu (ztratil bych se 

z dohledu).  

Den co den jsme potkávali i jiné pěšáky, cyklisty či 

osobní auta i nákladní vehikly – vzhlíželi k nám všichni 

s úctou, obdivem a respektem a uvolňovali nám cestu. 
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Tato expedice REKONDICE TŘEBOŇ neměla chybu! 

(Jen Pepa nám chyběl!) 

Člen expedice Rekondice František  

Za článek děkujeme panu Tomkovi 

 

Vyhlídková plošina v hotelu Aurora



11 
  

 

POHLED DRUHÝ… 

Letošní rekondice zaměřené na výuku a nácvik 

prostorové orientace a samostatného pohybu V Třeboni 

jsem se zúčastnila společně s psím miminkem. Za 

podpory všech a hlavně Moniky statečně snášel i ta 

horka. 

Byly to moc příjemné dny, které jsem si užila… 

Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o historii Třeboně 

a pár kilometrů jsme nachodili… 

Hlavní zaměření našeho pobytu bylo na prostorovou 

orientaci. 

Ve stínu budovy a parku jsme si vyslechli, jaké druhy 

holí a kdy kterou použít, techniky pohybu a správné 

držení.  Jak se zachovat v neznámém prostředí. Jak si 

správně požádat o pomoc a umět přijmout odmítnutí  

a umět i odmítnout pomoc, která je nám nepříjemná. 

Teoretické znalosti načerpané ve stínu jsme měli 

možnost si několikrát vyzkoušet v terénu. 

Uvnitř budovy jsme si prošli schodiště bez hole, 

vyzkoušeli horní a dolní ochranné držení a bezpečně 

projít kolem stěny. 

Orientovat se bezpečně po budově bylo dobré, ale ve 

skupině, v hlučném městě a za horkého počasí, které 

nás provázelo celý týden, i když pod dozorem našich 

milých ochránkyň, byl dost silný zážitek. Používali jsme 
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techniky základního držení hole, sklouznutí do tužkové 

polohy, klouzavou techniku, přejít přes přechod. 

Jsem moc vděčna, že jsem mohla tyto zkušenosti 

načerpat. Také jsem moc ráda poznala nevidomou 

Alenku, která nám předala mnoho ze svého života. 

Bylo to krásné, děkuji všem! 

Za článek děkujeme paní Polanské 

Fotografie z parku. Probíhá seminář s paní PhDr. Danou 

Markovou
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POHLED TŘETÍ… 

Velice ráda jsem se účastnila rekondičního pobytu  
v Třeboni. 

Téma:  prostorová  orientace všechny zaujala a poučila, 
poznatky uplatníme v každodenním životě. 

Chci poděkovat všem zaměstnancům TyfloCentra, kteří 
pobyt naplánovali, a celý týden byl velice  pohodový  
a panovala dobrá nálada v nádherném městě Třeboň. 

Ještě  jednou děkuji. 

 

Za článek děkujeme paní Dvořákové 

 

 

Fotografie z nádvoří zámku 
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POHLED ČTVRTÝ… 

 

Jsem slabozraká, musím si to přiznat. Můj zrak se mi 

stále zhoršuje. Dříve jsem jen lítala – neuměla jsem 

chodit pomalu. Proto jsem jela na rekondici do Třeboně. 

Moc jsem se těšila do města, které znám.  

Začala výuka a do ruky jsem dostala bílou hůl – bože, 

bylo to hodně těžký!  

Děvčata z TyfloCentra jsou obětavé a svědomité. Učí 

nás zdolávat běžné překážky, přechody či schodiště 

v budově. Zkrátka nepustí nás z dohledu. A vůbec, držet 

bílou hůl, to je umění! Ale s  pomocí odborníků to jde. Až 

ta „tma“ skutečně nastane, tak nevím, podléhám panice. 

Neustálý dohled a povzbuzování mi sice dodávalo sil – 

„ale“… 

Chtěla bych poděkovat celému kolektivu TyfloCentra za 

jejich obětavou činnost, díky nim jsem prožila krásné 

chvíle v Třeboni.  

Poděkování patří také paní Rodové z Tyfloservisu 

Jihlava, která nám poskytla základní informace týkající 

se chůze s bílou holí. 

Musím také poděkovat naší paní psycholožce Daně 

Markové. Pod jejím vedením jsme si vyzkoušeli scénky, 

jak se zachovat v různých situacích, do kterých se 

můžeme kvůli svému zrakovému postižení dostat. Její 
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seminář byl skvělý. Dana je nejen výborná psycholožka, 

ale i úžasná parťačka. 

A náš malý kolektiv? Ten byl prostě super!  

PS: Asi bych sama s holí ještě nešla!  

PPS: Příště jedu na rekondici zase! 

Za článek děkujeme paní Dolejší 

 

 
Fotografie z nádvoří pivovaru 
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PREZENTACE HODINEK SUNU BAND 
 

Je úterý 11. 6. a do TyfloCentra k nám zavítal pan Karel 
Giebisch a představil nám novou pomůcku pro osoby se 
zrakovým postižením a to navigační náramek Sunu 
Band. Seznámil nás s fungováním této pomůcky  
a nechyběla ani praktická ukázka ve venkovním 
prostředí. 

Náramek Sunu Band 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. 

Na první pohled tento náramek vypadá jako chytré 
hodinky. Ovšem svými funkcemi dovede doslova 
ohromit. Skvěle padne na ruku. Splyne s vámi tak 
dokonale, že se stane vaší nedílnou součástí. Ani 
nezaregistrujete, že jej nosíte celý den. Samotný produkt 
obsahuje pouze dvě hardwarová tlačítka, nevelký 
dotykový panel, echolokační senzor a řemínek pro 
uchycení na zápěstí. 

Prostřednictvím echolokace v kombinaci s jemnou 
vibrační odezvou upozorní svého nositele na různé 
překážky v blízkém okolí. Tím zlepšuje orientaci zrakově 
handicapovaných ve známém, ale i neznámém terénu. 
Též dovede určit aktuální čas, najít zatoulaný telefon, 
nastavit alarm a v čas vám připomenout jakoukoli 
událost. Alarm podporuje tři varianty vibrací, takže lehce 

https://giebhelp.eu/sunu-naramek/
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poznáte, k čemu se navolené časové upozornění 
vztahuje.  

Sunu Band se svým nositelem komunikuje na základě 
vibrací, ale i hlasových oznámení v případě propojení 
náramku s chytrým telefonem iPhone nebo Android přes 
Bluetooth.  

Echolokace, orientace v prostoru 

Hlavní předností náramku Sunu Band je bezpochyby 
orientace v prostoru na základě funkce echolokace.   

Sunu Band vysílá do okolí vysokofrekvenční zvukové 
vlny v podobě elektronických impulzů. Tyto vlny, známé 
jako ultrazvuk, se též odrážejí od okolních překážek a 
vytvářejí ozvěnu. Vracející se rezonující zvukový odraz, 
senzory náramku zachytí a převedou na vibrace. Ty 
vnímáte na svém zápěstí. 

Podle vibrací se následně orientujete v prostoru. 
Čím jsou vibrace silnější, tím je některá z blízkých 
překážek blíž a blíž od vás. Slábnoucí vibrace značí 
vzdalující se překážku.  

Nečekejte zázraky ihned. Tímto způsobem orientace 
aktivujete svůj šestý smysl, cit. Abyste byli úspěšní, 
musíte se tento smysl naučit nejdříve ovládat  
a používat. Orientace s náramkem vyžaduje cvik  
a postupné zvykání si na vibrační odezvu.  

Náramek v žádném případě nenahradí bílou hůl, je 
ale jejím užitečným doplňkem, který rozhodně 
zachytí překážku dřív, než samotná bílá hůl. Sunu 
Band tedy používejte ve spolupráci s bílou holí.  
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Sunu Band noste na ruce, která bývá víc v klidu a 
neustále se nepohybuje. Tím je myšleno, že pokud 
cestujete s bílou holí, průvodcem nebo vodícím psem, 
mějte náramek vždy na druhé ruce. 

https://www.portal-pelion.cz/naramek-sunu-band-cestujte-s-duverou-

1-cast/ 

Praktická ukázka náramku ve venkovním prostředí 

https://www.portal-pelion.cz/naramek-sunu-band-cestujte-s-duverou-1-cast/
https://www.portal-pelion.cz/naramek-sunu-band-cestujte-s-duverou-1-cast/
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EXKURZE HASIČI 
 

Dne 27. 6. 2019 jsme se ve velkém počtu vydali na 

předem domluvenou exkurzi k jihlavskému hasičskému 

záchrannému sboru. Už u brány se nás ujal mladý 

pohledný hasič, který si vzal na starosti naše uvítání. 

Zavedl nás do garáží, kde jsou připravena různá 

hasičská vozidla na výjezdy. Na samém začátku nás 

mladý muž seznámil s tím, kolik hasičů bývá na jedné 

směně, jaká vozidla nejčastěji vyjíždějí, k jakým 

situacím, a kolik hasičů musí být k dispozici.  

Během exkurze se přidal další mladý hasič 

s administrativní pracovnicí, aby se naší velké skupině 

mohli věnovat naplno. Ukazovali nám různé nástroje 

používané k vyprošťování, např. při dopravních 

nehodách.  

Mluvili také o zajímavém zařízení COBRA, což je 

vlastně speciální vysokotlaké zařízení, zabudované do 

zásahového požárního automobilu, určené k řezání 

konstrukcí a otvorů ve všech stavebních materiálech, 

hašení požárů, ochlazování a efektivním snížení teploty 

v prostoru požáru apod. Zmínili se, že je to bráno už jako 

zbraň.  
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Zajímavých informací jsme dostali nadmíru. 

Prohlédli jsme si uniformy, pracovní bundy, či 

protichemický oblek. Dále si uživatelé prohlédli celou 

hasičskou výstroj, přičemž nejvíce zaujala hasičská 

přilba, či dýchací přístroj. V celé výbavě musí hasiči na 

sobě nést 25 kilogramů výstroje, což je neuvěřitelná 

zátěž.  

Během debaty jsme se doptávali na různé 

zajímavosti, přičemž další, k naší skupině, připojený 

mladý hasič, nám vyprávěl různé zážitky z jeho výjezdů. 

Mluvil i o jeho nejhorším výjezdu, ze kterého šel až mráz 

po zádech. 

Myslím, že exkurze byla více než zajímavá, jelikož 

všichni mladí muži, kteří se nám věnovali, byli nejen 

velice sympatičtí a milí, ale také pohlední, což hlavně 

ocenily přítomné dámy.  

Moc děkujeme Hasičskému záchrannému sboru 

Kraje Vysočina, za úžasný zážitek, a těšíme se na 

možnou další prohlídku.  

Článek napsala slečna Kuncová 
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SALLY OPĚT NA CESTÁCH  
 

TENTOKRÁT V LUHAČOVICÍCH 
 

Panička zase balí kufr a je tajemná. Aspoň si to 

myslí. Já ale vím své. Už tady bydlím víc, než deset let  

a mám to ošéfované. Tentokrát bere i červený batůžek, 

prý pro mě. No, jen doufám, že taky nebude plný 

oblečků. Uvidím, co zase na mě šije.  

Nejdřív jedeme k příteli paničky do Rozsoch. Tady 

na mě nemají moc času. Sedí v záhonech a trhají trávu. 

Páneček nadává na mandelinky a panička na molice. 

Konečně se nasedá do auta a vyrážíme. Je to stará 

známá cesta, tak si schrupnu. Jo, tak do Kyjova. To 

jsem fakt nečekala. Tady panička prý dřív bydlela. 

Nechala mě u jejich rodičů a kamsi zmizela. No, tohle 

jsme si nedomluvili. Já vás přece musím hlídat.  

     Ano, opět jsme vyrazili na cesty. Tentokrát to bylo na 

rekondici s Karvinským SONSem. Cíl byl v Pozlovicích 

v pensionu Ogar. Cestu tam jsem rozdělila na dvě etapy, 

protože jsem chtěla navštívit rodiče a bratra. Tam Sally 

nesmí, tak trpěla u našich. K bratrovi je to sice asi tak 

deset minut chůze, ale vydrželi jsme tam celé tři hodiny 

a říkali jsme si, jestli to vydrželi i naši se Sally.  

     Druhý den ráno jedeme dál. Teď už musím hlídat, 

kam páneček jede. Tady jsem ještě nebyla. Prý jedeme 

kolem Buchlova, přes Uherské Hradiště, Brod a už jsme 
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v Luhačovicích. Jsou to prý lázně a já prý nesmím na 

kolonádu. Tak nevím, proč sem vůbec jedeme. Nikde 

nehodlám trčet zavřená. Ha, páneček prý neví, jak dál. 

Ale už vysedáme a prý tady budeme bydlet. Nesmím ani 

na krok. Drží mě na vodítku, jako bych byla malé štěně.  

     V pondělí ráno jsme vyrazili z Kyjova do Pozlovic. Je 

to nějakých sedmdesát kilometrů. Cesta byla pohodová 

a během hodiny už nás vítal pension Ogar v Pozlovicích. 

Museli jsme ještě počkat na zbytek výpravy. Mezi tím 

jsme navštívili místní infocentrum a osvěžili se 

v restauraci pensionu. Ogar je rodinný pension. Je 

zaměřen na lidi, kteří milují country a folk, ale bylo tady 

slyšet i jazz. A pokud si pamatujete Pepu Náhlovského, 

tak teď bydlí v Luhačovicích a rád sem chodí na pivo. 

Taky tady prý vystupuje s kapelou Kozí bobky. Další 

koncerty tady dělají Čechomoři, poutníci a samozřejmě  

i další legendy tohoto žánru. Ubytování je víc, než dobré, 

jídlo vynikající - valašská kuchyně – vypadalo, že bude 

málo, ale bohatě stačilo. Jedenáctá hodina znamenala 

začátek rekondice. Přijeli známí s Dinem. A i zbytek 

výpravy z Karvinského SONSu byl pohodový. Jen člověk 

musel být ve střehu, když se mluvilo kratce a i 

ponašomu. 😊 

      Hurá, je tady Dino. No, ne, že bych byla zase tak 

unešená, sežere mi vše, na co přijde, ale aspoň jim 

nastaví limity a nebudou mě vláčet, kde je napadne. 

Hmm, a má zajímavou hračku. Tu mu seberu zase já. 

Páníčci se domlouvají, co a jak bude. Prý půjdeme na 
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přehradu. To mě i zajímá… Jo a do Luhačovic. To teda 

nevím, co tam chcete. Tam mě to asi nebude bavit. 

Nesmím na tu kolonádu. A vůbec. To bude zase na 

vodítku.  

    Tak, dali mi nějaké maso a jdeme na tu přehradu. Už, 

ať tam jsme. Vlečou mě do kopce a pak zase dolů. 

Samozřejmě vše pěkně na sluníčku. A už cítím vodu. 

Tak jo. To se bude dát vydržet. Jen mě nenuťte do té 

hloubky. Nemůžu dosáhnout na dno. A páneček je 

pěkně zákeřný. Táhne mě do hloubky ještě větší. Já mu 

ale uplavu. Dino taky nechce plavat. Jen ta labuť ho 

trochu navnadila. Jenže, je to nebezpečný pták, tak ho 

panička Renata odvolala.  

     Na přehradě jsme byli celkem čtyřikrát. Po prve se 

koupali spíš jen psi, pak už i ostatní. Voda byla teplá  

a jediný problém byl vstup do vody. Každopádně, byla to 

paráda. Když jsme poprvé okusili vodu, obešli jsme  

i nádrž. Délka je nějakých 3,2 km a je nutno připočítat 

ještě 800 metrů cestu k přehradě. Chtěla jsem to chodit 

denně. Jenže, nějak to nevyšlo a nejen kvůli stáří našich 

psích průvodců. Dino, coby vodící pes už taky 

přesluhuje. Jedenáct mu bylo v únoru. Po cestě jsme 

zmapovali restaurace, zacvičili si na strojích, a vyšlo to 

akorát na večeři. Po ní naše skupinka vyrazila na cestu 

k obří skluzavce k hotelu Vega. Obdivovali jsme výhledy 

a psi už značně unavení byli rádi, když se šlo ten den 

spát.  
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      Panička mi vzala nějak málo jídla. Většinou mě cpala 

granulema a ráno mi dala sem, tam šunku, jinak sýr, 

který mi moc nechutnal. Maso si jedla sama. Prý kvůli 

tomu, že nebyla lednice. Ale Dino prý má jen granule  

a navíc ho ani nebrali občas na večeři. To já jsem byla 

vždycky s páníkama. Jinak bych štěkala, tak by si to 

rozmysleli. No jo. Panička tvrdila na recepci, prý 

neštěkám. Ale fakt to umím dobře. Na druhou stranu 

jsem byla i na Bowlingu. Tam běžný pes, jako já, nesmí. 

Jen mě mrzelo, že mi nepůjčili žádný balón. A to jich tam 

měli tolik.  

      Myslela jsem, že je bude Dino trochu omezovat 

v pohybu. To jsem se ale spletla. Do Luhačovic prý 

půjdeme pěšky. Je to prý blízko, tak co se budeme vozit. 

Nevím teda, proč tady máme to auto. A proč vůbec 

chtějí do Luhačovic? Mně dali jen sušené maso, ať 

neprotestuji a jdu.  

     Do Luhačovic jsme šli dvakrát. V úterý a ve čtvrtek. 

Šla se jen jedna cesta, protože bylo teplo a Dino fakt 

vypadal dost unaveně. Sally se vezla jednu cestu i bez 

náhubku, protože jsme ho nechali na pokoji. Dodnes 

jsem řidiči vděčná. V tom teple by nás to ubylo a na 

přehradu bychom už asi nedošli. V Luhačovicích proběhl 

oběd v restauraci Litovel – kousek od pošty na začátku 

kolonády. Ceny jsou tady lidové, jídlo dobré a výběr 

z šesti chodů. Polévky můžete sníst, co hrdlo ráčí. Mně 

stačilo po vroubek, další chod byl vydatný a znamenitý. 

Chutnaly se také prameny. Samozřejmě. Vincentka byla 
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zavřená, Ottovka je nahrazená Violou, jinak klasika. 

Aloiska – lesní pramen, byla dobrá a Dr. Šťastný slaný. 

Přítel prskal, že takovou kůru nepotřebuje. Kolonáda se 

opravovala, tak se musela obcházet. Ve čtvrtek nám 

ještě udělali výkop na zpáteční cestě v Pozlovicích. 

Museli jsme ho obejít, protože bylo hodně teplo, měla 

jsem celkem obavu, aby to psi přežili bez újmy. Po 

odpočinku na pokoji však bylo vše, jak má.  

     Panička kecá. Už jsme toho měli tak akorát. A to si 

ještě v pátek vymysleli, že mě nechají zase samotnou, 

jen s nejmladším členem výpravy a šli někam dolů. Jinak 

jsem ji hlídala, i když chodila s bílou holí. No, to se mi 

moc nelíbilo. Bylo jich tam moc a nebylo kam uskočit. 

Ale páneček měl rozum a držel se se mnou v ústraní.  

      Každé dopoledne probíhal výcvik sebeobsluhy  

a práce s bílou holí. Bylo to zábavnou formou a zapojila 

jsem i přítele, aby věděl, že to není zase taková sranda, 

když člověk najednou nic nevidí. Chodili jsme po okolí, 

zkoušeli různé věci, které se budou hodit i doma. Ve 

středu nás navštívila Sagita a měli s sebou kamerku 

Orkan (134 300 je aktuální cena) a ještě pár pomůcek. 

Ta kamerka mě zajímá, myslím si, že by se dala dost 

dobře využít. Vyzkoušela jsem si to i prakticky. Prý 

přijedou zase i do Jihlavy. Přítel mě trápil i mimo tyto 

hodiny výcviku. Má pravdu. Těžko na cvičišti, lehko na 

bojišti. A cvičení dělá mistra. Jenže já si myslím, že 

vidím pořád dobře. Zjistila jsem však, že některé činnosti 
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už přizpůsobuji zhoršenému zraku a budu je moci 

využívat, i když nebudu vidět vůbec.  

      Ten týden, to bylo až, až. Pořád se někam chodilo, 

ležela jsem věčně pod stolem, když se páníci cpali 

dobrotami a popíjeli pivo a jiné nápoje. Cesta domů byl 

další výlet a dalo mě to pěkně zabrat. Nejdřív jsme se 

zastavili u známých přítele pánička. Prý tam dělala 

protipovodňový val. (Uherský Ostroh). Potom se jelo do 

Velkých Bílovic za sestrou přítele a tam mají Blacka. Je 

to německý ovčák, jako stodola. Má taky jedenáct let. To 

jsme se pěkně sešli. Už není, co byl. Ale to, že jsem byla 

tam, kde on nesmí, nespravily ani pamlsky. Já jsem 

musela být hodná, a to se mi nelíbilo. Dobré bylo, když 

se jelo do vinného sklípku. To jsem se konečně 

proběhla. Potom další cesta a další dvůr. Tam jsem 

běhala po dvoře u přítelovy dcery. Když jsme konečně 

dorazili do Rozsoch, myslela jsem si, že budu moct už 

odpočívat. Ale páníci zase běželi na zahradu a probíhali 

mezi záhony. Teď už konečně v bytě paničky spím a je 

mi fajn. Bylo to fakt náročné. Tak snad zas někdy příště.  

     V neděli přišla chvíle loučení. Nedramatizovali jsme 

to. Uvidíme se v srpnu a s dalšími určitě někdy příště. 

Nacpali jsme auto zavazadly a vyrazili po snídani na 

cesty. Bylo to zase náročné. V Uherském Ostrohu si 

přítel prohlédl val, který budoval a pozdravil známé. 

Bude třeba je zahrnout do plánu návštěv. 😊 A potom 

jsme vyrazili přes Hodonín, kde jsem navštívila lékárnu, 

protože musím krotit exem – asi ze sluníčka, do Bílovic. 
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Tam nám přítelova sestra krom oběda dala nějaké 

výdobytky ze zahrady, které potřebuje udat, aby bylo 

místo na nové. Ve sklípku jsme nabrali víno na svatbu a 

jelo se k přítelově dceři do Velkého Meziříčí odevzdat 

víno a prohlédnout si, jak vypadá mobilheim. Je to 

taková chata, kterou vám dovezou a složí, kam chcete. 

Dá se obývat i celoročně, když si ho majitel vytuní. Je to 

sice malé, ale příjemné.  

     A konečně Rozsochy. Jo, odpočinek nebude tak 

hned, protože je třeba prohlédnout ztráty a nakrmit 

drůbež. Ztráty nebyly, spíš přebytky a drůbež trávu taky 

ocenila. Padla jsem pak do postele, jak podťatá a spala 

až do rána. Večeře v neděli? Hrst třešní, dva lusky 

hrachu a jahoda. Stačilo to. Byli jsme tak utahaní, že 

jsme to ani neřešili.  

     Rekondice mě bavila. Bylo tam všechno. Výcvik, 

volno, dost jídla a pěkné počasí. I když taky byly bouřky. 

Jednu jsme zažili v restauraci pod pergolou. Trochu 

strašidelné, ale myslím si, že celkem bezpečné. Hlavně 

na nás nepršelo. A že jsem dnes trochu zbytá? To je asi 

normální. Hlavně, když člověk chce stihnout ještě po 

dovolené různé věci, které se mu jeví důležité. Tak 

někdy příště. 😊 

Za článek děkujeme paní Ptáčkové 
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Na fotografii penzion Ogar 
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RYCHLÉ LETNÍ ŘEZY 

Přinášíme Vám další recept na výborné řezy, které 

poskytnou v horkém letním počasí příjemné ochlazení. 

Korpus: 

3 vejce  

1 sklenička cukru písek  

1/2 skleničky oleje 

1 sklenička mléka 

2 skleničky polohrubé mouky 

1 prášek do pečiva 

1 vanilkový cukr 

Krém: 

500 g tvarohu 

1 velká zakysaná smetana 

cukr dle chuti 

2 šlehačky 

Postup: 

Zamícháme vejce s cukrem, aby se dobře spojily  

a postupně přimícháváme olej, mléko, vanilkový cukr  

a mouku, ve které jsme rozmíchali prášek do pečiva. 



30 
  

 

Pečeme na velkém plechu, vymazaném máslem  

a vysypaném strouhankou. Nebo na plechu vyloženém 

pečícím papírem. Upečenou buchtu necháme 

vychladnout.  

Příprava krému: 

Tvaroh promícháme se zakysanou smetanou a osladíme 

podle chuti. Pak lehce vmícháme ušlehanou šlehačku.  

Krém namažeme na vychladlou buchtu. Můžeme ozdobit 

ovocem (jahody, maliny, borůvky atd.) Buchtu dáme do 

ledničky, aby se dobře rozležela - nejlépe přes noc. 

Uchováváme v ledničce. Je příjemným osvěžením pro 

horké letní dny.  

Přeji dobrou chuť. 

Za recept moc děkujeme paní Voráčkové 
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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 
 

Lego vydá stavebnici pro nevidomé. Na kostkách je 

Braillovo písmo 

Dánská hračkářská společnost Lego oznámila testování 

novinky, která se na trhu objeví v průběhu roku 2020. 

Novou řadou Lego Braille Bricks chce oslovit děti, ale  

i dospělé se zrakovým handicapem. Základem 

stavebnice je Braillovo písmo. 

Lego Braille Bricks už svým názvem odkazuje k písmu 
pro nevidomé, kromě tohoto písma by ale na kostkách 
měla být i běžná písmena z latinské abecedy, která 
usnadní komunikaci s lidmi bez zrakového handicapu, 
například učiteli a rodiči. 
Braillovo písmo se na Legu objeví jednoduchým 
způsobem. Na kostkách o konfiguraci 2 x 4 (32 x 16 
mm) budou některé kulaté cvočky chybět tak, aby 
výsledná kombinace vytvořila konkrétní písmeno  
v abecedě pro nevidomé. Pod ním je písmeno nebo 
číslo zobrazeno v latince. Na kostkách je tak logicky 
méně cvočků než na klasickém Legu, podle firmy je 
přesto Lego Braille Bricks plně kompatibilní s ostatními 
stavebnicemi. 
Firma se inspirovala nápadem dvou charitativních 
organizací. Už v roce 2011 se na ni obrátila Dánská 
asociace nevidomých, v roce 2017 dostala společnost 
stejný podnět z Brazílie a poté se pustila do vývoje 
nových kostek. 
Stavebnice Lega pro nevidomé vznikala ve spolupráci  

s charitami v Dánsku, Brazílii, Velké Británii a Norsku. 



33 
  

 

Především v těchto zemích se nyní prototypy kostek 

nové Lego řady testují. 

„S tisíci audioknih a počítačových programů, dostupných 
na trhu, se dnes méně dětí učí Braillovu písmu. Je to 
velice znepokojivé, protože víme, že uživatelé Braillova 
písma často nejsou tak závislí, jsou vzdělanější  
a snadněji získávají práci,“ říká Philippe Chazal  
z Evropské unie nevidomých (EBU). „Pevně věříme 
tomu, že Lego Braille Bricks pomůže zvýšit zájem  
o výuku Braillova písma,“ doufá. 
Stavebnice, která obsahuje 250 různých kostek, jež 
pokrývají abecedu, základní číslice i matematické 
symboly, by se měla začít prodávat v příštím roce. 
Světová zdravotnická organizace odhaduje, že na celém 
světě trpí zrakovým postižením 19 milionů dětí, z toho 
1,4 milionu nevratnou slepotou. Kolem 75 procent 
dospělých se zrakovým postižením v Evropě nemá 
práci. V USA se pouze desetina dětí učí Braillovu písmu, 
v roce 1950 to byla polovina, uvádí zpráva Národní 
federace nevidomých (NFB). 
 

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/lego-nevidomi-
stavebnice-braillovo-pismo.A190425_150836_ekoakcie_fih 

https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/lego-nevidomi-stavebnice-braillovo-pismo.A190425_150836_ekoakcie_fih
https://www.idnes.cz/ekonomika/podniky/lego-nevidomi-stavebnice-braillovo-pismo.A190425_150836_ekoakcie_fih
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IN – OUT 
 

16 slov, která v angličtině neexistují… 

 Sitzpinkler (němčina) = Muž, který čůrá v sedě. 

 Točka (ruština) = velké trápení. Touha po něčem 

neurčitém. 

 Slampadato (italština) = závislost na infračerveném 

záření v opalovacích salonech. 

 Sgriob (gaelština) = Svědění horního rtu těsně před 

lokem whiskey. 

 Gumusservi (turečtina) = Měsíční záře nad vodní 

hladinou. 

 Pisan Zapra (malajština) = Čas potřebný ke snědení 

banánu. 

 Gigil (tagalština) = Když je něco tak roztomilé, že to 

musíte štípnout. 

 Boketto (japonština) = Bezmyšlenkovité hledění do 

dálky. 

 Pesamenteiro (portugalština) = Ten, co se chodí na 

pohřby najíst. 

 Shitta (perština)= Zbytek večeře snědený ke snídani. 

 Kummerspeck (němčina) = Kila nabraná díky 

přejídání z frustrace. Doslova „zármutková slanina“. 
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 Bakku-shan (japonština) = Vidět ženu, která vypadá 

zezadu pěkně, ale zepředu už ne. 

 Backpfeifengesicht (němčina) = Obličej, který by 

nutně potřeboval ránu pěstí. 

 Manqué (francouzština) = Nestát se tím, čím by 

člověk mohl. 

 Vybafnout (čeština) = Vyskočit a říct baf. 

 Tsujigiri (japonština) = Bezstarostně vyzkoušet nový 

meč na kolemjdoucím. 

Nyní jste mezinárodně megagaltastičtí! 

Video naleznete:  

https://videacesky.cz/video/16-slov-ktera-v-anglictine-neexistuji 

https://videacesky.cz/video/16-slov-ktera-v-anglictine-neexistuji
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

PARKY V POHYBU 

 Cvičení zdarma pro všechny každé pondělí od 

10:00 

 Sraz u dětského hřiště v parku Skalka 

 

SPOLEČNĚ PROTI NADVÁZE A OBEZITĚ 

 2. 7. 2019 10:00 - 27. 8. 2019 11:00 

 Venku na hřišti ul. Leoše Janáčka 

 V úterý od 10:00 – 11:00 hodin 

 

VYSOČINA FEST 2019 

 Sedmý ročník multižánrového kulturního festivalu 

tradičně v areálu jihlavského amfiteátru 

 4. 7. 2019 15:00 - 6. 7. 2019 

 

TRAMPSKÝ ŠIRÁK 

 Hanesův Mlýn u Štoků 

 16. 7. 2019 18:00 - 17. 7. 2019 

 Více informací na http://www.trampskysirak.cz 
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PRÁZDNINOVÉ AKCE V TYFLOCENTRU 
JIHLAVA 

 
3. 7. 2019 středa – Káva po „O“ 

Přijďte si s námi užít tradiční prázdninové posezení  
u kávy na Masarykově náměstí v Muzejní kavárně. Od 
13:00 hod. Sraz v TC ve 12:45 hod. nebo přímo před 
Muzejní kavárnou. A proč káva po „O“? Po obědě přece 
káva společně s dobrým zákuskem chutná nejlépe.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 1. 7. 2019 

 

11. 7. 2019 čtvrtek – Exkurze v keramické dílně 
Umění s handicapem 

Chcete si vyzkoušet různé techniky práce s hlínou, 

zejména Axmanovu techniku modelování? Chcete si 

prohlédnout hotové výrobky, které jsou v dílně nejen ke 

zhlédnutí ale také k zakoupení? Neváhejte a vydejte se 

s námi do keramické dílny na Stříbrných terasách. 

Začátek exkurze v 10:00 hod. Sraz v TC, Brněnská 8 

v 9:30 hod. Počet účastníků je omezen. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 7. 2019. 

16. 7. 2019 úterý – 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 12. 7. 2019. 
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23. 7. 2019 úterý – Koupaliště Luka nad Jihlavou 

Letní horké počasí přímo láká k návštěvě koupaliště či 
bazénu. Pokud se chcete příjemně zchladit a užít si 
slunečních paprsků, vyrazte s námi na koupaliště do Luk 
nad Jihlavou. A co Vás na koupališti čeká? Velký bazén, 
který má rozměry 50 x 18 m s proměnnou hloubkou od 
0,9 do 2 m. Najdete zde i plaveckou část. Zbylá část 
bazénu je doplněna atrakcemi a dojezdem skluzavky. 
Bazén je přístupný z opalovacích ploch přes brodítka, 
vybaven je i vstupem pro tělesně postižené.  

Vstupné činí 50,- Kč za osobu.  

V areálu koupaliště je návštěvníkům k dispozici 
občerstvení s posezením pod pergolou. Můžete si zde 
zakoupit vychlazené nápoje, zmrzlinu, hranolky, chutné 
sendviče a spoustu dalšího.  

Odjezd z Jihlavy v 10:15 hod. z autobusového nádraží. 
Sraz v TC v 9:40 hod. nebo přímo v hale v 10:00 hod.  

Příjezd do Luk nad Jihlavou, zastávka Cihelna v 10:34 
hod. Od autobusové zastávky je koupaliště cca 200 m. 
Odjezd z Luk nad Jihlavou ve 13:00 hod., popřípadě  
v 14:37 hod.  

Plavky s sebou. 

V případě nepříznivého počasí vyrazíme do krytého 
bazénu Vodní ráj v Jihlavě.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 19. 7. 2019. 

 

30. 7. 2019 úterý – Výlet za rybími specialitami 

Odjezd z Jihlavy v 8:40 hod. z autobusového nádraží. 
Sraz v TC v 8:10 hod. nebo přímo v hale na 
autobusovém nádraží v 8:25 hod.  
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Po příjezdu bude následovat prohlídka vyhlídkové věže 
Kostela Sv. Mikuláše a krátká prohlídka náměstí 
s výkladem. 

A jelikož se výlet do Velkého Meziříčí nazývá výletem za 
rybími specialitami, navštívíme restauraci Jelínkova Vila. 
Zde se můžete těšit na pivo Harrach a rybí speciality. 

Odjezd z Velkého Meziříčí v 14:52 hod. do Jihlavy. 
Plánovaný příjezd do Jihlavy je v 15:30 hod.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 26. 7. 2019. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci červenci a srpnu 

 
Adéla Bodišová 

Petra Limberková 

Eliška Polanská 

Patrik Šanda 

Stanislav Antonín Novotný 
 

Ilona Ptáčková 

Miluše Dvořáčková 

Miroslav Lacina 

Martin Suchý 

Barbora Tesková 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí  

Blondýna: „Hoří, hoří mi dům! Rychle!!“ 

Hasič na centrále: „Dobře, dobře, hned tam budeme. Jak 

se k Vám dostaneme?“ 

Blondýna: „A vy už nemáte ty velký červený auta?“ 
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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 774 064 330 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
www.tyflocentrumjihlava.cz 

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

