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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Taky Vám prázdniny utekly jako voda? Snad jste si je 
užili dle svých představ, odpočinuli si a načerpali sílu  
a energii na podzimní dny, které se k nám pomalu budou 
vkrádat.  

O prázdninách jsme Vám nabídli mnoho rozličných 
aktivit, kterými jste mohli naplnit svůj volný čas  
a podniknout něco společně s ostatními uživateli 
TyfloCentra.  

Užili jsme si posezení v kavárně, kterým jsme 
odstartovali prázdniny, také jsme 2x navštívili 
keramickou dílnu Umění s handicapem, kde jste si mohli 
vyzkoušet na vlastní kůži práci s hlínou a vytvořit si tak 
výrobek dle svého vkusu. Nechyběla ani tradiční 
zvuková střelba, při které byla tentokrát velká účast  
a panovala výborná nálada. Podnikli jsme i výlet za 
„humna“ a vyrazili jsme do Velkého Meziříčí za rybími 
specialitami.  

Srpen jsme zahájili ve sportovním duchu, který se 
s námi nesl celý měsíc, a sice cvičením Na Skalce 
v rámci projektu „Parky v pohybu“. Opět nechyběl výlet, 
tentokrát do malebné Telče, který jsme si moc užili. 
Jelikož jsme byli sportovně naladění, vyrazili jsme také 
pěší procházkou na Zaječí skok. Počasí nám vyšlo vstříc 
a procházka se vydařila.  

Na co se můžete těšit v září? Začneme víkendovou akcí 
– Nebe nemá bariéry v Náměšti nad Oslavou, 
pokračovat budeme celý měsíc také se cvičením Na 
Skalce. Po prázdninové pohodě a lenošení se opět 
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vrhneme na další lekce sebeobrany, a abychom 
zaměstnali také mozek a především paměť, tak Vás pan 
Ing. Beránek zve na tradiční trénink paměti. Budeme 
doufat, že nám bude počasí přát a uděláme si výlet do 
Tábora na jejich vyhlášenou zmrzlinu a do Husitského 
muzea. Pro ty z Vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů 
neúčastníte lekcí sebeobrany, ale i pro pravidelné 
účastníky tady máme teoretickou besedu o sebeobraně, 
kterou Vám zprostředkuje profesionální lektor pan 
Stanislav Vaněk.  

Věříme, že si z našich aktivit vyberete a odnesete si 
z nich příjemné a obohacující zážitky. 

 

Přejeme Vám všem krásné dny. 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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PODĚKOVÁNÍ 
 

Nadační fond Českého rozhlasu Světluška  

a Radiožurnál pořádají akci „Jedeme pro Světlušku“, 

která se koná celé letošní léto. Cílem je jízda týmu 

Radiožurnálu na tandemových kolech napříč českou 

republikou a návštěva organizací, které poskytují služby 

lidem se zrakovým postižením, přičemž hlavní sponzor 

akce dá Světlušce za každý ujetý kilometr 500 Kč. 

Peníze putují na konto Světlušky a poté se rozdělují dál 

potřebným lidem a organizacím. 

Ve středu 21. srpna jsme i u nás v TyfloCentru přivítali 

tým zástupců Světlušky a Radiožurnálu, mimo jiné přijel  

i herec a moderátor Dalibor Gondík. Připravili jsme jim 

pohoštění a ukázku výcviku sebeobrany, kterou pro 

klienty pravidelně pořádáme, která se konala na parkánu 

jihlavských hradeb v odpoledních hodinách. Právě kurz 

sebeobrany je hrazen z nadačního fondu Světlušky.  

Chceme moc a moc poděkovat Pepovi Vondrovi, Elišce 

Polanské, Zdeňkovi Šopovi, Hance Heuschnaiderové, 

Františku Tomkovi, Standovi Novotnému a manželům 

Petře a Ladislavu Limberkovým za ochotu přijít  

a podpořit nás, za Váš čas a trpělivost při čekání na 

prezentaci tréninku sebeobrany. 

Naše poděkování patří též Standovi Vaňkovi, lektorovi, 

který byl ochoten přijet i mimo pravidelný trénink  

a ukázku sebeobrany řídil.  
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Tato činnost vzbudila u Světlušky i redaktorů 

Radiožurnálu velký obdiv a nadšení.  

Děkujeme Vám, že jste pomohli dobré věci a za 

prezentaci činnosti naší organizace ☺.  

Iveta B. 

 

Fotografie ze společného posezení u stolu s panem Gondíkem 
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Fotografie z praktické ukázky sebeobrany na jihlavském Parkánu 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Příběh služebnice 
  
Žánr: Kanadský román 
Autor: Margaret Atwoodová 
Čte: Zuzana Kajnarová a Martin Myšička 
Rozsah: 1 audiodisk (12:11:18) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Dystopická vize blízké budoucnosti, v níž se vlády nad 

Spojenými státy americkými chopil klerofašistický 

totalitní režim. Z každého, kdo se proti němu prohřeší, 

se stává otrok. Z plodných žen - služebnice, jejichž 

úkolem je rodit děti, s nimiž se už nikdy nesetkají. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

První tři dny nemoci se opět zaměstnancům 
proplácejí 

 

Zaměstnanci, kteří kvůli nemoci budou muset zůstat 

doma, opět nově dostávají náhradu mzdy i za první tři 

dny stonání. Do konce letošního června za ně 

nedostávali nic. Vláda prosadila zrušení tzv. karenční 

doby k 1. červenci letošního roku. 

Zaměstnanci tak budou dostávat 60 procent denního 

vyměřovacího základu i za první tři dny nemoci. Náklady 

budou hradit zaměstnavatelé, těm se však současně 

snižují o 0,2 procentního bodu odvody. 

Náhradu mzdy původně hradil zaměstnavatel až od 

čtvrtého dne do 14. dne nemoci. Od 15. dne se dávky 

poskytovaly z pojištění, což platí i nadále. Lidé nemoci 

přecházejí a šíří je často jen proto, že si nemohou 

dovolit v práci z finančních důvodů chybět, 

argumentovali zákonodárci, kteří pro novelu zvedli ruku. 

„Karenční dobu jsem vždy považovala za asociální  

a nefunkční opatření, které kolektivně trestá pracující za 

nemoc a hází do jednoho pytle poctivé zaměstnance  

s podvodníky. Krátkodobá nemocnost je dnes na stejné 

úrovni jako před jejím zavedením, dlouhodobá 

nemocnost, která ohrožuje nejen zaměstnance, ale 

negativně dopadá i na zaměstnavatele a stát, se 
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dokonce o polovinu zvýšila,“ uvedla pro Právo ministryně 

práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). 

S rušením karenční doby nesouhlasila pravicová 

opozice, podle které obnovení proplácení nemocenské 

neúměrně zatíží podnikatele a rozpočty. Zástupci firem 

se pak obávají i toho, že někteří zaměstnanci budou 

nemocenskou zneužívat. 

„Na zrušení karenční doby doplatí poctiví zaměstnanci  

a zaměstnavatelé. Zaměstnanci budou muset makat za 

kolegy simulanty, zaměstnavatelé zneužívání systému 

budou muset platit,“ domnívá se mluvčí Hospodářské 

komory Miroslav Diro. 

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/prvni-tri-dny-

nemoci-se-opet-zamestnancum-proplaceji-40288576 

https://www.novinky.cz/finance/clanek/prvni-tri-dny-nemoci-se-opet-zamestnancum-proplaceji-40288576
https://www.novinky.cz/finance/clanek/prvni-tri-dny-nemoci-se-opet-zamestnancum-proplaceji-40288576
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VÝCVIK VODÍCÍCH PSŮ 

 
SONS, Středisko výcviku vodicích psů (SVVP) 

 

Vodicí pes je pro zrakově postiženého člověka jedním 

z velkých kroků k samostatnosti a nezávislosti. Je pro 

něj spolehlivým průvodcem, ochotným kdykoliv se vydat 

na cestu, ale i společníkem a oddaným přítelem. 

První dochovanou zmínkou o psu doprovázejícím 

nevidomého člověka je nástěnná malba v antickém 

městě Herculaneum, které spolu s Pompejemi zahladil 

výbuch Vesuvu 24. srpna roku 79 n. l. Ze středověku 

pochází různé rytiny, zobrazující slepé žebráky se svými 

psy, kteří je jednak doprovázeli na místa, kde se 

scházeli lidé (např. kostely a tržiště), a jednak svými 

naučenými kousky pomáhali získávat svému pánovi 

peníze na živobytí. Jedna z prvních rytin pochází z Číny 

ze 13. století. V roce 1918 už nacházíme písemné 

záznamy kněze Johanna Wilhelma Kleina, ředitele 

vídeňského ústavu pro nevidomé, který ve své Učebnici 

pro výuku nevidomých popisuje svoji metodiku výcviku 

vodicích psů. 

K velkému rozmachu výcviku vodicích psů dochází 

v Německu po 1. světové válce, vzniká zde postupně 

několik center, kde bývalí váleční psovodi cvičí vodicí 

psy pro své kamarády – válečné veterány osleplé 

bojovými plyny. Za rok je tak vycvičeno na 600 vodicích 
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psů. Z té doby pochází i různé poštovní známky 

zobrazující nevidomého s vodicím psem a s nápisy jako 

bezpečný vůdce (ein Sichrer Fuhrer), pozorný služebník, 

zachránce v nebezpečí, průvodce na cestách za denním 

chlebem aj. 

V lednu 1929 je v USA založena první škola pro výcvik 

vodicích psů The Seeing Eye, v tomtéž roce v září je 

založena i škola vodicích psů v Itálii. V roce 1931 ve 

Velké Británii vzniká The Guide Dog for the Blind 

Association a postupně následují další školy po celém 

světě. V roce 1989 je založena Mezinárodní federace 

vodicích psů (International Guide Dog Federation) za 

účelem sjednocení a dodržování standardů ve výcviku 

vodicích psů a v péči o nevidomé klienty – uživatele 

vodicích psů. Tato federace sdružuje školy pro výcvik 

vodicích psů ze všech kontinentů světa. 

U nás stejně jako ve světě k prvním pokusům o výcvik 

vodicích psů dochází krátce po první světové válce, 

výcvikem se zabývá kynolog Josef Podhorský. V 60. 

letech pak dochází k rozvoji tohoto výcviku pod vedením 

kynologa Miroslava Fišera. V letech 1974 až 1978 po 

dohodě s Ústředním výborem svazu invalidů probíhá 

výcvik vodicích psů při chemickém podniku Spolana 

Neratovice, v roce 1978 je pak přesunut pod výrobní 

družstvo invalidních pomůcek META. 

V roce 1989 vzniká Česká unie nevidomých  

a slabozrakých a následně pod ní i oddělení výcviku 
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vodicích psů, jež už v roce 1994 získává přidružené 

členství v již zmiňované Mezinárodní federaci vodicích 

psů. V roce 1996 vzniká Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR. V roce 1997 je 

dostavěno a slavnostně otevřeno Středisko výcviku 

vodicích psů pro nevidomé SONS ČR v Praze 

Jinonicích. Cvičitelé, kteří do té doby pracovali na 

základě živnostenského oprávnění a psi ve výcviku 

pobývali u nich doma, nyní pracují na plný úvazek jako 

profesionální cvičitelé vodicích psů, cvičení psi jsou 

trvale ubytováni ve středisku. V roce 1999 je dostavěna i 

druhá budova – ubytovací zařízení pro klienty. 

Jak probíhá výcvik vodicího psa? 

Štěňata získáváme ze svých vlastních chovů i ze 

zahraničí, jedná se především o plemeno labradorský 

retrívr, kříženci labrador a zlatý retriever, německý 

ovčák, flat coated retriever. v roce 2018 jsme posílili řady 

našich psích studentů o plemeno královský pudl. 

Spolupracujeme s chovatelskými stanicemi a středisky 

v zahraničí, kde je předpoklad dobrého zdraví, povahy 

budoucích vodicích psů, podle standardů Mezinárodní 

federace vodicích psů. 

Kritéria, která by měl budoucí vodicí pes splňovat: 

• vyrovnaný temperament se šťastnou povahou, 

přátelský ke zvířatům a lidem, schopný vycvičení 

a přizpůsobivý, 
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• reagující na lidský hlas, ochotný se zavděčit  

a vyhledávající společnost lidí, 

• schopný rozvinout a udržet dobrou koncentraci  

i v přítomnosti jiných zvířat, především psů, 

• přizpůsobivý přiměřeným změnám prostředí anebo 

držitele, 

• nízké lovecké sklony, motivace k práci, ale ne 

hyperaktivní, 

• nepřijatelné je přílišné čuchání nebo slídění, 

• neměl by vykazovat přílišnou reakci na pohlazení 

nebo dotyk nebo vykazovat extrémní reakci na zvuk 

nebo další podněty, 

• ne stydlivý, zdravě nedůvěřivý, ne příliš nervózní 

nebo podezíravý, 

• nesmí být v žádném ohledu příliš dominantní nebo 

agresivní. 

Celá příprava vodicího psa trvá necelé dva roky a pro 

štěně začíná již ve dvou měsících věku, kdy přichází do 

rodiny našich dobrovolníků – vychovatelů. Tam štěně 

následně stráví 10 měsíců svého dětství v tzv. 

předvýchově. Učí se základy poslušnosti, hygienické 

návyky, seznamuje se s okolím a se svým vychovatelem 

postupně navštěvuje všechna místa, kam bude jednou 

se svým nevidomým pánem docházet (úřady, 

restaurace, lékař, divadlo, nákupní centra apod.). Každý 
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měsíc se všechna štěňata schází na tzv. srazu štěňat, 

kde veterinární lékař zkontroluje jejich zdravotní stav, 

cvičitelé testují jejich povahový vývoj a zaškolují 

vychovatele, jak se štěňaty správě zacházet a jaké 

návyky jim vštěpovat. 

V roce je štěně podrobeno přísnému vyšetření očního 

pozadí, RTG kyčelních a loketních kloubů i velmi 

důkladnému kardiologickému vyšetření. Poté nastoupí 

roční dorostenec do střediska k odbornému výcviku 

vodicího psa. Zde stráví 6 až 8 měsíců každodenního 

výcviku pod vedením zkušených instruktorů. Poté, co 

spolehlivě zvládne všech 34 dovedností vodicího psa 

podle vyhlášky 388/2011, skládá závěrečnou zkoušku, 

která probíhá bez zrakové kontroly jeho instruktora (tzv. 

chůze naslepo) v rušných ulicích Prahy. 

Co se pes ve výcviku učí? 

Základem práce vodicího psa je vyrovnaná přímá chůze 

bez zbytečného rozptylování zvukovými, zrakovými  

a čichovými vjemy. Odtud pochází dojem „chudáka 

vodicího psa“, psa kráčejícího rovně bez jakýchkoliv 

dalších projevů a mimiky. Tak vypadá pes, který se 

maximálně soustředí na rovnoměrné tempo chůze, 

jemný tah a zároveň již dopředu vyhlíží případné 

překážky či očekává další povely svého pána. Poté se 

pes učí vyhýbat překážkám a označovat je. Překážka je 

jakékoliv místo, na němž nevidomému hrozí zakopnutí, 

naražení, pád. Pokud se pes ocitne před překážkou, 
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musí se naučit samostatně rozhodnout, jak ji vyřešit. Na 

povel vyhledává přechod pro chodce, dveře, schody  

a zastávky dopravních prostředků. 

Samozřejmostí jsou povely poslušnosti a ovladatelnosti 

(sedni, lehni, vstaň), chůze u nohy či tzv. odložení – pes 

vleže počká na místě na svého majitele. Součástí 

výcviku je i aport, vyhledání a přinesení upuštění či 

ztracené věci a její předání do rukou svého pána. Ve 

výcviku se pes naučí i cestování všemi dostupnými 

dopravními prostředky. 

Jak probíhá příprava klienta? 

Poté, co si u nás klient zažádá o vodicího psa, pozveme 

jej na dvoudenní školení, kde si vyzkouší chůzi 

s různými typy psů, co se týče povah a tempa chůze. 

Poskytneme mu očekávat, veškeré informace o tom, jak 

vodicí pes pracuje, jak je potřeba se o něj starat, 

upozorníme jej i na možná negativa. Zároveň zjistíme 

veškeré potřeby a požadavky klienta, jeho specifika, 

zdravotní stav, způsob života, povahové vlastnosti  

a další informace potřebné k vhodnému výběru jeho 

budoucího vodicího psa. 

Následuje návštěva klienta v místě jeho bydliště pro 

upřesnění životních podmínek a zjištění specifik 

prostředí. Čekací doba na vodicího psa se pohybuje 

v rozmezí 3 až 6 měsíců. Předávání vodicího psa 

probíhá ve dvou fázích – během první se klient se svým 

novým psem seznamuje u nás ve středisku, ubytován je 
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v našem ubytovacím zařízení. Poté všichni společně 

odjíždí do místa bydliště klienta (instruktor se ubytuje 

poblíž) a s klientem další týden prochází jeho nejčastěji 

používané trasy a dohlíží na práci psa v novém 

prostředí. 

Tím naše spolupráce nekončí, klientovi poskytujeme 

následné služby po celou dobu činné služby psa. Jedná 

se především o doučování nových tras, řešení 

případných problémů s vodicím psem, jeho bezplatné 

hlídání ve výjimečných životních situacích, návštěva 

klienta v místě bydliště či jeho ubytování zdarma 

v našem ubytovacím zařízení, možnost odebírat krmivo 

a doplňkové přípravky pro své čtyřnohé průvodce od 

firmy Vafo (za zvýhodněné ceny), v neposlední řadě 

možnost využít i finanční podporu (konto Brita), pokud 

se jejich psí pomocník dostane do vážných zdravotních 

problémů.  

 

Chcete-li se dozvědět o naší práci více, či byste se chtěli 

stát vychovateli našich psích žáků, napište či zavolejte. 

Rádi se Vám budeme věnovat. 

 

Tým zaměstnanců SVVP 
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Středisko výcviku vodicích psů 

SONS ČR 

Klikatá 613/2a 

158 00 Praha 5 – Jinonice 

Tel.: +420 251 611154 

e-mail: vodicipsi@sons.cz 

www.vodicipsi.cz 

 

 

International Guide Dog Federation 

Hillfields, Burghfield Common 

Reading 

UK RG7 3YG 

Tel.:+44 118 983 1990 

www.igdf.org.uk 

 

 

 

 

Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR, 

zapsaný spolek 

Krakovská 1695/21 

110 00 Praha 1 

Tel.: +420 221 462 462 

e-mail: sons@sons.cz 

www.sons.cz 

 

mailto:vodicipsi@sons.cz
http://www.vodicipsi.cz/
http://www.igdf.org.uk/
mailto:sons@sons.cz
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TLAPKA V DLANI  - VÝCHOVA BUDOUCÍCH 
VODICÍCH PSŮ VĚZNI VE VÝKONU TRESTU 

 
Unikátní projekt, který propojuje dva zdánlivě 
neslučitelné světy, vznikl v roce 2000 v USA a velmi 
úspěšně se tam rozšiřuje. Pro zúčastněné je příležitostí, 
jak najít cestu ze tmy, která je obklopuje. Ať už 
symbolicky, v důsledku ztráty svobody, či doslova, 
vlivem ztráty zraku. Cestu lemují čtyři tlapky, štěňata s 
posláním stát se vodicími psy. Ti, kteří ve dvojici se 
svým člověkem mají moc rozsvítit mnoho životů. 

Podstatou projektu je zapojení vybraných vězňů, kteří 
nejsou agresivní a vykazují velmi dobré chování, do 
programu výchovy budoucích vodicích psů pro 
nevidomé. V době výkonu trestu mu pod supervizí 
odborníka – koordinátora předávají základní návyky, 
socializují ho, učí poslušnosti, pečují o jeho základní 
potřeby, a hlavně mu umožňují zakusit blízký vztah 
s člověkem. Vkládají svou energii a schopnosti do 
výchovy psího pomocníka, učí se zodpovědnosti, 
naplňují smysluplně svůj čas a částečně tak splácí svůj 
“dluh” společnosti. Ve chvíli, kdy štěně vrací, aby mohlo 
dále pokračovat speciálním výcvikem ve škole, získávají 
zároveň velmi osobní zkušenost se ztrátou něčeho či 
spíše někoho velmi důležitého. Díky tomu si mohou 
uvědomit, jak obrovskou ztrátu v životech jiných lidí 
možná způsobili právě oni. 

Americkým modelem se inspirovala brněnská Škola pro 
výcvik vodicích psů s.r.o. Ve spolupráci s neziskovou 
organizací  Vodicí pes, z.s., Vězeňskou službou ČR  
a Probační a mediační službou  zahájili jako první  
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v Evropě 8. srpna 2019 projekt Tlapka v dlani. Místem 
realizace se stala Věznice Jiřice na Nymbursku. 

Pilotní projekt tak proběhne rámci programu Otevřená 
věznice, který od roku 2017 v Jiřicích velmi úspěšně 
funguje. Vězeňský systém České republiky se od 
systému v USA značně liší a přináší tak řadu praktických 
překážek. Program Otevřená věznice tyto překážky 
z velké části řeší. 

Do Věznice Jiřice byla na následujících 9 měsíců 
předána dvě štěňata kříženců labradorského a zlatého 
retrievera – Goro a Shadow. Každé z nich má k sobě 
dva vězně – pečovatele. Štěně přirozeně přilne k oběma 
a bez újmy tak zvládne situaci, kdy by jeden z nich 
musel odejít nebo byl z projektu vyloučen. Po dosažení 
jednoho roku věku se štěňata přesunou zpět do Brna 
do běžných pečovatelských rodin. Ty zajistí jejich 
každodenní docházku k odbornému výcviku do brněnské 
Školy pro výcvik vodicích psů, s.r.o. 

Hlavní přínosy dle zkušeností z USA: 

• Štěňata, která se připravují ve věznicích, patří 
k nejúspěšnějším vodicím psům. 

• Iniciativa má hluboký a významný dopad na 
rehabilitaci vězňů. 

• Vězni mají více času k pečlivé práci se psem  
a jsou silně motivováni. 

• Dozorci v amerických věznicích potvrzují, 
že přítomnost štěňat působí jako velká morální 
vzpruha u vězňů i zaměstnanců vězení. Psi 
pomáhají redukovat napětí, napomáhají lepším 
sociálním interakcím ve věznicích, rozvíjejí  
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u vězňů pozitivní osobní kompetence – trpělivost, 
spolehlivost, zodpovědnost, soucit a sebeúctu. 

• Vězni dělají něco dobrého pro společnost, mají 
možnost jí něco vrátit a pomoci tomu, kdo to potřebuje. 

• Všichni zúčastnění mají společný cíl – vychovat 
dobrého vodicího psa, a tím pomoci nevidomému 
člověku na cestě k samostatnosti. 

Projekt Tlapka v dlani koresponduje s rostoucí 
snahou snížit alarmující míru recidivy, která je  
v současné době okolo 70%. 

V pilotním projektu se ukáže, zda se očekávání  
a přínosy naplní i v našich podmínkách. V případě, že 
ano, budeme hledat další cesty k jeho pokračování  
v budoucnu. V každém kroku a rozhodnutí je však nutné 
hledat rovnováhu mezi potřebami nevidomých klientů, 
přínosem projektu pro vězněné osoby a praktickými 
možnostmi konkrétního vězeňského zařízení. 

Myšlenka projektu je založená na přirozených principech 
a může se tak stát klíčovou zkušeností, která 
významně promění další směřování a motivaci 
člověka, který pochybil. Vychází z potřeby vztahu, ve 
kterém není odsouzený člověk hodnocen, z pocitu 
zodpovědnosti a možnosti pomáhat těm, kteří si svou 
“temnotu” nevybrali. 

za VODICÍ PES, z.s. 
Lenka Pláteníková 

https://www.vycvikvodicichpsu.cz/2019/08/tlapka-v-dlani-
vychova-budoucich-vodicich-psu-vezni-ve-vykonu-trestu/ 

https://www.vycvikvodicichpsu.cz/2019/08/tlapka-v-dlani-vychova-budoucich-vodicich-psu-vezni-ve-vykonu-trestu/
https://www.vycvikvodicichpsu.cz/2019/08/tlapka-v-dlani-vychova-budoucich-vodicich-psu-vezni-ve-vykonu-trestu/
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 
 

Dne 16. července proběhla tradičně soutěž ve zvukové 

střelbě, které se naši uživatelé s chutí zúčastní. 

Tentokrát jsme byli ve velkém počtu, a jelikož jsme 

započali turnaj o něco déle, byli jsme nuceni druhé kolo 

zkrátit. Každopádně nálada panovala skvělá, účastníci 

se velice bavili a stihli jsme probrat i prázdninové plány.  

Také jsme si tradičně objednali k zakousnutí pizzu, 

jelikož turnaj probíhal i po poledni. Vítězem soutěže se 

stal pan Zdeněk Š., který za vítězství dostal malou 

odměnu. Tímto mu ještě jednou moc gratulujeme  

a samozřejmě i ostatním účastníkům soutěže.  

V tabulce umístěné na konci článku můžete vidět, jaké 
bylo pořadí jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje 
zapojili.  
Těšíme se na příště a přejeme spoustu vystřílených 

bodíků. 

Pořadí Jméno 1. Kolo 2. Kolo 
Celkový 

počet bodů 

1. Z. Šopa 99,7 49,5 149,2 

2. P. Limberková 97,4 49,8 147,2 

3. J. Vondra 91,8 49,4 141,2 

4. M. Liml 92,5 47,4 139,9 

5. H. Heuschneiderová 89 47,1 136,1 

6. E. Polanská 81,2 41,8 123 

7. B. Tesková 72,1 37,9 110 

8. E. Bohuslavová 35,3 nezúčastnila se 35,3 
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VÝLET DO TELČE 
 

 Nastala středa 7. 8., kdy jsme měli naplánovaný 

výlet s našimi uživateli do Telče. Cílem našeho výletu 

bylo Muzeum techniky Telč. V muzeu jsme měli možnost 

vidět historické automobily, motocykly, bicykly, stabilní 

motory, kočárky, hračky, kamna, rádia, elektrospotřebiče 

a věci denní potřeby našich babiček. Taktéž zde byla 

připravena ukázka staré zubařské ordinace, selské 

místnosti nebo dobové dílny automechanika. 

 Naši uživatelé si měli možnost některé exponáty 

osahat. Ostatní vystavené předměty jsme jim my, 

pracovníci TyfloCentra popsali, popřípadě přečetli 

popisky, které objasnili údaje, o jednotlivých exponátech.  

 Po prohlídce muzea jsme se vydali na telčské 

malebné náměstí, kde jsme měli možnost zakoupit si ve 

stáncích upomínkové předměty. Poté následovala 

procházka v zámeckém parku, ke staré lípě, a nakonec 

jsme výlet zakončili výbornou kávou v místní kavárničce.  

 Výlet jsme si všichni užili, i přes parné počasí, a jistě 

se již těšíme na další zážitky. 
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Společná fotografie na Telčském náměstí 
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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 
 

Mobilní telefony mění lidské lebky. Mladé generaci 

roste na hlavě nová kost 

Zní to absurdně, zní to nesmyslně, zní to asi i hloupě. A 

přesto je to pravda. Užívání mobilních telefonů mění 

něco tak neměnného, jako je lidská lebka. Co se  

s našimi hlavami děje? 

Evoluce lebky 

Když se řekne kostra nebo lebka, tak si představíme 

něco prakticky nezměnitelného – něco, co se musí 

vyvíjet celé stovky generací, aby se na tom projevila 

nějaká větší změna. Ale to je omyl – fyziologové už 

desítky let dobře vědí, že mnoho znaků je na kostře 

změnitelných až nečekaně rychle. A jedna z těchto změn 

právě teď probíhá, prakticky v přímém přenosu přímo 

před našima očima, a to přesto, že ji nevidíme.  

Začněme malým pokusem: zkuste si rukou sáhnout na 

zadní část své hlavy, přesně na místo, kde se páteř 

spojuje s lebkou. Pokud si tam nahmatáte drobný 

výběžek, který by mohl připomínat ocásek, pak vám 

gratulujeme: patříte k těm, jejichž těla se zřejmě snaží 

adaptovat na mobilní telefony. 

Popsali to vědci v odborném časopise Scientific Reports. 

Když tito experti z australské univerzity The Sunshine 

Coast studovali těla mladých lidí, objevili u nečekaně 

velkého množství podivnou deformaci lebky.  
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Proč se mění lebka? 

Jedná se o 2,6 až 3,1 centimetrů dlouhý výběžek, 

jakousi kostěnou ostruhu, která mladým lidem vyrůstá ze 

zadní části lebky. Vědci dali novému útvaru název EEOP 

(Enlarged Exteral Occipital Protuberance). Podle vědců 

roste poměrně dlouhou dobu, takže očekávali, že ho 

najdou nejčastěji u starších lidí – jenže se ukázalo, že 

realita je úplně jiná. V této studii zkoumali vědci 1200 lidí 

ve věku mezi 18 a 30 lety – a EEOP byl nejčastější u 

těch ve věku mezi 18 a 30 roky. Každých deset let navíc 

znamenalo menší pravděpodobnost vzniku tohoto 

kostěného útvaru. 

Již starší studie, které tento útvar zkoumaly, se shodly 

na tom, že jde o něco dost nového. Ještě  

v devadesátých letech byl výskyt tohoto kostěného 

výběžku u mladých mnohem, mnohem menší. „Byl jsem 

praktickým doktorem přes dvacet let a teprve  

v posledních letech jsem u svých pacientů objevil tento 

výrůstek,“ uvedl hlavní autor výzkumu David Shahar pro 

britský deník BBC. 

Tento výzkum sice nepátral po příčinách změny, ale 

vědci si myslí, že i tak jsou jim na stopě. Vycházejí totiž 

z dřívějších výzkumů, které říkají, že stále častější 

používání mobilních technologií vede u mladých ke 

změně držení těla. A děje se to takovým tempem, že se 

na to organismus začíná adaptovat.  
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Jedním z typických projevů mobilománie je „textovkový 

krk“ neboli neustále ohnutá hlava směrem dolů, k níž 

vede časté hledění do mobilních přístrojů. Podle vědců 

to vyvolává v těle reakci: hlava hledá v této pozici 

nějakou oporu, a tak si ji organismus vytváří – je jí právě 

kostěná ostruha v zadní části krku. 

Zdroj:  https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/mobilni-

telefony-meni-lidske-lebky-mlade-generaci-roste-nova-kost-na-

hlave?  

 

 
 

 

https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/mobilni-telefony-meni-lidske-lebky-mlade-generaci-roste-nova-kost-na-hlave?fbclid=IwAR0dWwsLvPBygRx77FLRCjqo-aHKhtSMub5RqcalS4lOwQOeVfhFC2CBUKI
https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/mobilni-telefony-meni-lidske-lebky-mlade-generaci-roste-nova-kost-na-hlave?fbclid=IwAR0dWwsLvPBygRx77FLRCjqo-aHKhtSMub5RqcalS4lOwQOeVfhFC2CBUKI
https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/mobilni-telefony-meni-lidske-lebky-mlade-generaci-roste-nova-kost-na-hlave?fbclid=IwAR0dWwsLvPBygRx77FLRCjqo-aHKhtSMub5RqcalS4lOwQOeVfhFC2CBUKI
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IN – OUT 
Fenomén se zkratkou FOMO 

Drogová závislost je poměrně známá věc a všichni si 

tak nějak dovedeme představit, o co jde, jak to probíhá, 

jaká jsou tam rizika, jaké dopady apod. Co ale závislost 

na technologiích, k čemu nás nutí ta? A není nakonec 

stejně tak nebezpečná? 

Všichni máme z psychologického hlediska tzv. "paví" 

tendence - chceme se před ostatními naparovat, 

nafukujeme a zveličujeme své zážitky a ukazujeme se  

v tom nejlepším světle. Vždy ale bude někdo lepší, 

hezčí, chytřejší či úspěšnější než my (anebo vše 

dohromady) a v on-line prostředí se o tom vždycky 

zaručeně dozvíme. Ani se pak kolikrát nenadějeme a už 

jsme ve víru syndromu FOMO. 

Syndrom FOMO (fear of missing out) zasahuje hlavně 

lidi mezi dvacátým a třicátým rokem. Je to čas, kdy si 

utváříme vzory, napodobujeme modely nebo se proti nim 

vymezujeme, a syndrom může zaútočit hlavně na ty  

z nás, kteří jsou neukotvení, nespokojení, anebo mají 

pocit, že jim něco chybí nebo uniká. 

Syndrom FOMO se řadí do nelátkové závislosti  

a vychází z naší potřeby někam patřit. Pokud máme 

dojem, že jsme odmítáni nebo že nejsme dostatečně 

integrováni, může to u nás nastartovat psychické 

problémy. Může se někdy připojit i fenomén 
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zvaný netolismus, neboli závislost na internetu, se 

kterou je typicky spjatá ztráta sociálních vazeb  

a ochuzení se o mnoho zážitků a prožitků z různých 

oblastí života. Mezi časté abstinenční příznaky této 

formy závislosti patří nervozita, zrychlené bušení srdce, 

pocity úzkosti či deprese, celková podrážděnost. 

Pozornost se zhoršuje, nálada klesá pod bod mrazu a vy 

máte pocit, že jste zatuhli ve vlastním osudu, ve vakuu 

bez smyslu života. Člověk se pak uzavře do sebe, nebo 

si spíše otevře dveře do on-line nápodoby reality, kde 

nemusí vystupovat za sebe, ale naopak může být 

kýmkoli a čímkoli.  

 
Chci být víc než ostatní 

Máte pocit, že včera bylo pozdě, všechny zážitky vám 

utíkají a vy toužíte být jinde, než se zrovna nacházíte? 

Tak to pozor, můžete být na hraně FOMO! Zvláště 

ohroženým druhem jsou lidé s nedostatečným 

sebeuvědoměním, kteří jsou stíháni neustálým 

perfekcionismem a touhou po tom vyniknout za každou 

cenu. Mají přání se nejen vyrovnat, ale hlavně dalece 

předehnat své "soky" a nechat je v prachu za sebou. 

Tato honba za ideálem ale jen dohromady přináší 

opravdu kýžený cíl. Výsledkem většinou bývá jen 

absolutní tenze z "nicnedělání" a utápění se ve své 

zdánlivé neschopnosti čehokoli. 
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Buďte sami sebou 

Dobrou zprávou je, že se dá pracovat na brnění proti 

FOMO i proti úpadku sebevědomí i jednoduššími a o 

poznání méně nebezpečnými cestami. Stačí si 

uvědomit, že internet podporuje naše tendence se 

porovnávat, touhu vynikat a nezapadnout do davu  

a násobí je jako zesilovač. Základem obrany proti jeho 

vlivům je proto přijmout svůj život a sama sebe jako 

základní veličinu a mít radost z každého dne, kdy žijete. 

Jakkoli to možná zní jako klišé, třeba takoví Dánové jsou 

nejšťastnějším národem na světě právě proto, že si  

v životě dennodenně nacházejí drobné radosti. A to 

přece úplně stačí. 

Nenechte se vtáhnout do vyumělkovaného obrazu 

dokonalého světa na internetu, je to přece jen celé tak 

trochu jako Potěmkinova vesnice. Kulisy dobré, ale 

zbytek je prázdný. Respektive - neexistuje vůbec. Je to 

vlastně takový bludný kruh, kdy se člověk motá ve 

vyčerpání, nespokojenosti a pocitech beznaděje kvůli 

tomu, že mu někdo lže o tom, že jeho život nemá chybu. 

Protože má, každý má, taková je realita. 

Rada mnoha odborníků proto zní: dělejte, co vás baví, 

co máte rádi. Nebojte se riskovat, využívat svůj 

potenciál a vydejte se do světa - toho skutečného! 
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Zaměřte se na tady a teď. Protože proč žít život 

diktovaný někým jiným? Je to vyčerpávající a zbytečné. 

Boj s větrnými mlýny. Přece když pořád půjdete v něčím 

stínu, nezanecháte stopy. 

 

Zdroj: https://www.studenta.cz/life/bohaty-instagram-chudy-

zivot-fenomen-se-zkratkou-fomo/r~st:article:3392/ 

 

https://www.studenta.cz/life/bohaty-instagram-chudy-zivot-fenomen-se-zkratkou-fomo/r~st:article:3392/
https://www.studenta.cz/life/bohaty-instagram-chudy-zivot-fenomen-se-zkratkou-fomo/r~st:article:3392/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 

 

JARMARK 

• 6.9.2019 10:00 

• Masarykovo náměstí 

 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY HISTORICKÝCH 

BUDOV GALERIE 

• 7.9.2019 9:00 

• Oblastní galerie Vysočiny 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK 

• 7. 9. 2019 10:00 - 17:00 

• Plakát s podrobným programem na stránkách:  

o https://www.jihlava.cz/den-otevrenych-dveri-

pamatek/a-5558/p1=103871 

 

JIHLAVSKÝ PŮLMARATON 

• 8. 9. 2019 

• Masarykovo náměstí 

 

KARTOFFELMARKT 

• 12.9.2019 9:00 - 19:00 

• Ulice Benešova a Palackého 

https://www.jihlava.cz/den-otevrenych-dveri-pamatek/a-5558/p1=103871
https://www.jihlava.cz/den-otevrenych-dveri-pamatek/a-5558/p1=103871
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VEGANSKÉ HODY JIHLAVA 2019 

• 13. 9. 2019 15:00 - 18:00 

• Park Gustava Mahlera 

 

BLEŠÍ TRH - SLUNCE O. S. 

• Pravidelný bleší trh na prknech DIODu 

• 15. 9. 2019 14:00 - 16:30 

 

DIVADELNÍ PŘEDNÁŠKA - SENIOR BEZ NEHOD 

• Projekt na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě 

• 16. 9. 2019 10:00, Kino Dukla 

 

PODZIMNÍ BAREVNOST CHUTÍ 

• 21. 9. 2019 10:00 - 18:00 

• EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 28 

• Zažijete atmosféru pravého street food festivalu 

 

JIHLAVŠTÍ STAVITELÉ VLASTNÍ RUKOU 

• 5. 9. 2019 17:00 - 13. 10. 2019 18:00 

• Oblastní galerie Vysočiny 

• Čtyři desítky ručně kreslených historických plánů 

čelních fasád vybraných jihlavských domů 
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EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 

• 16. 9. 2019 10:00 - 22. 9. 2019 

• Plakát na stránkách:  

o https://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-

mobility/a-5557/p1=103871 

 

 

 

 

https://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility/a-5557/p1=103871
https://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility/a-5557/p1=103871
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AKCE V ZÁŘÍ 
 

7. 9. 2019 sobota – NEBE NEMÁ BARIÉRY - 
v Náměšti nad Oslavou 

Dne 7. 9. 2019 v sobotu proběhne na letišti v Náměšti 

nad Oslavou akce, Nebe nemá bariéry. Tato akce je 

určena pouze pro občany s handicapem, jejich doprovod 

a pro děti příslušníků letecké základny.  

Smyslem této akce je umožnit nevšední zážitek z létání 

našim spoluobčanům a také možnost strávit hezký den 

plný zážitků na letišti Náměšť.  

Podmínkou pro vykonání vyhlídkového letu je písemný 

souhlas ošetřujícího lékaře.  

Kromě vyhlídkových letů bude připraven doprovodný 

program, ukázka vojenské letecké i pozemní techniky, 

ukázka vojenské hasičské techniky, ukázka výcviku 

služebních psů a dravců, ukázka zbraní.  

Pro návštěvníky bude připravené občerstvení zdarma 

(vojenský guláš, nápoje).  

Vstup je možný i s vodícími pejsky. Potvrzený formulář 

od lékaře je nutné mít s sebou. Bez potvrzeného 

formuláře lékařem se nelze účastnit vyhlídkového letu.  

Odjezd z Jihlavy z vlakového nádraží v 8:40 hod. příjezd 

do Náměště v 9:43 hod. U nádraží nám bude přistaven 

autobus, který nás odveze až přímo na letiště. Odjezd 

kolem 14:00 – 15:00 hod. do Jihlavy.  
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Samozřejmě počítejte s tím, že se bude jednat  

o celodenní akci. V případě technických problémů se 

může stát, že bude let zrušen. 

POUZE PRO PŘEDEM NAHLÁŠENÉ UŽIVATELE 

 

9. 9. 2019 – 30. 9. 2019 každé pondělí –  

CVIČENÍ NA SKALCE 

Parky v pohybu jsou zase tady! 

Pojďte si s námi zacvičit s profesionálním instruktorem 
do parku na Skalce. Tohoto cvičení se mohou zúčastnit 
senioři, sportovní nadšenci i rodiče s dětmi. Program je 
určený pro začátečníky. 
Cvičit se bude zdarma každé pondělí, od 10 hodin ráno, 
po celou jednu hodinu. Zájemci budou mít sraz  
u dětského hřiště na jihlavské Skalce.  

Oblíbené cvičení pořádá Projekt Zdravé město Jihlava  
a místní Agenda 21. 
Dle Vašeho zájmu bychom rádi toto cvičení zařazovali 
do našich akcí každé pondělí, po celé září od 9. 9., 
neboť zdravého pohybu není nikdy dost.    
Sraz v TC vždy v 9:15 hod. nebo přímo u dětského 
hřiště na Skalce.  
S sebou pohodlné sportovní oblečení, případně 
karimatku. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI VŽDY DO 
PÁTKU 

 
 



38 
  

 

11. 9. 2019 středa –  

VÝLET DO TÁBORA ZA NEJLEPŠÍ ZMRZLINOU 

Sice se nám léto chýlí ke konci, ale proč si ho 

nezpříjemnit pohodovým výletem za chutnou zmrzlinou? 

Jiří Hochman je důkazem, že i na malém městě se dá 

vyrábět světová zmrzlina, za kterou jezdí lidé z celé 

republiky. V 90. letech se učil cukrářskému řemeslu  

v Itálii a po návratu do jihočeského Tábora rozjel rodinné 

zmrzlinářství, které dnes patří k nejlepším v Česku. 

Kromě tradičních příchutí, které jistě všichni známe, už 

pan Hochman vyzkoušel i zmrzlinu s příchutí aperolu, 

mozzarellu s rajčaty a bazalkou či černé pivo. Proto 

neváhejte a vyrazte s námi. Vybere si jistě každý dle 

svého gusta. 

Abychom nejeli pouze mlsat, zavítáme také do 

Husitského muzea. Najdeme zde expozici věnovanou 

husitství, která návštěvníky provede od kořenů husitství 

až po vývoj historické paměti na husitství  

v 19. a 20. století. Můžete si zde také vyzkoušet, jak 

Vám padne kroužková košile či jak se sedí na 

královském trůně.  

Vstupné do muzea činí 50,- Kč za osobu.  

Odjezd z Jihlavy v 8:10 hod. z autobusového nádraží. 
Sraz v TC v 7:30 hod. nebo přímo v hale v 7:55 hod.  

Příjezd do Tábora v 9:34 hod. Odjezd z Tábora je ve 
14:45 hod. Plánovaný příjezd do Jihlavy v 16:20 hod. 
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 9. 9. 2019. 

 

20. 9. 2019 pátek – 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 18. 9. 2019 

 

24. 9. 2019 úterý – BESEDA O SEBEOBRANĚ 

Ne každý se může účastnit, ať už ze zdravotních či 

jiných důvodů, pravidelných lekcí sebeobrany 

s profesionálním lektorem panem Stanislavem Vaňkem. 

Proto Vás všechny zveme na teoretickou besedu  

o sebeobraně, bez ohledu na to, zda jste pravidelnými 

účastníky sebeobrany, či nikoliv. Můžete se dozvědět, 

zda je možné slovně odvrátit možný útok nějakého 

„padoucha“ či jak se chovat, aby si Vás útočník vůbec 

nevybral za oběť. Zveme proto všechny, které zajímá 

problematika sebeobrany na zajímavou besedu 

s profesionálním lektorem panem Stanislavem Vaňkem. 

Beseda se bude konat v TyfloCentru na Brněnské 8, od 

10:00 hodin. Délka besedy 1,5 až 2 hodiny. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 20. 9. 2019. 
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27. 9. 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 25. 9. 2019. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci září 

 
Dominik Vanko 

Lenka Bohatá 

Olga Parkosová 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺  

 

Malý Petřík se ptá své maminky, proč má tak velké 
břicho? „Čekám tvou sestřičku.“ odpoví maminka. 

Přijdou na nádraží a Petříkovi padne do oka břichatý pán 
a tak neváhá a běží se zeptat, co že to pán čeká? 
„Čekám na vlak.“ Řekne pán Petříkovi, který ho 

pohotově poprosí: „a kdyby z toho bylo nakonec jízdní 
kolo, dal byste mi ho?“ 
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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 
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