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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 
Vážení klienti a přátelé TyfloCentra,  

Rok 2019 je už téměř za námi a my se nyní můžeme 

společně ohlédnout za tím, co všechno jsme spolu tento 

rok prožili.…Stalo se mnoho dobrých věcí, a zažili jsme 

spoustu společných zážitků, výletů a přednášek. 

Všechny tyto akce jsme dělali pro vás a budeme rádi za 

vaše další tipy a přízeň. 

Co se všechno stalo? Dovolte mi, aby vzpomněla pár 

důležitých mezníků. Do našeho týmu nastoupil v roce 

2019 nový lektor na speciálních kompenzačních 

pomůckách, pan Martin Suchý. Všichni zaměstnanci se 

též zúčastnili kurzu První pomoci od Českého červeného 

kříže. Na konci června byl ukončen projekt OPZ 

Finanční gramotnost pro osoby se zrakovým postižením 

zodpovědně, a též proběhla týdenní rekondice, tentokrát 

v Třeboni.  

Zúčastnili jsme se též každoroční akce, Nebe nemá 

bariéry, počasí nám letos však nepřálo, z důvodu 

velkého deště byly vyhlídkové lety zrušeny, tak snad 

příště. Z výletů vzpomeňme třeba celodenní výlet do 

Tábora na nejlepší zmrzlinu a do muzea Husitů, pěší 

túru na Stvořidla, nebo na Zaječí skok. Tradičně jsme se 
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zúčastnili Běhu pro Světlušku, a taky její Kavárny potmě, 

kde se veřejnost mohla projet na tandemovém kole.  

Letos též úspěšně pokračoval kurz sebeobrany. Když už 

jsme u toho sportu, vzpomínám též na bruslení a cvičení 

v parku, které probíhalo pravidelně v pondělí až do 

pozdního podzimu. A na konci listopadu jsme se vydali 

do sklípku U Radů do Hustopečí, kde se nám velmi 

líbilo. Během roku též proběhla spousta exkurzí  

a osvětových přednášek pro děti základních a jiných 

škol, oblíbená zvuková střelba, nebo tréninky paměti. 

Děkujeme klientům, kteří se účastnili osvětových akcí,  

a také panu Ing. Jaroslavu Beránkovi, který připravuje 

trénink paměti. 

Letošní konec roku jako již tradičně završíme společným 

vánočním posezením, které se bude konat 18. 12. 

v restauraci Na hradbách, tedy již přímo v čase 

předvánočním. Srdečně Vás všechny zveme a těšíme 

se na Vás!  

A aby toho nebylo málo, fotograf Tomáš Raur s námi  

a dalšími dobrovolnicemi nafotil takový trochu netradiční 

kalendář. Víc informací se dozvíte v časopise.  

Dovolte mi, abych vám všem popřála Vánoce plné 

štědrosti, pohody, lásky a klidu, v novém roce hodně 

štěstí, a jak říká jedna moje kamarádka – mnoho 

zdravotních úspěchů! 
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S pozdravem a přáním hezkého dne,  

vaše Iveta Bělovová 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Maigret v akci 
  
Žánr: Detektivní novela 
Autor: Georges Simenon 
Čte: Jan Vlasák 
Rozsah: 1 audiodisk (06:44:56) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
První maigretovka, kterou autor napsal pod svým 
jménem. Komisař Maigret kousek po kousku odhaluje 
souvislosti vedoucí ke konečnému rozuzlení 
zamotaného případu.  
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Limit doplatků na léky pro invalidní důchodce 

Ochranný limit doplatků na léky na recept bude od roku 

2020 pro invalidní důchodce 3. stupně 500 korun stejně 

jako pro seniory nad 70 let. Dosud dostávali zpět až 

částku nad 5000 korun jako ostatní zdraví dospělí. Na 

twitteru to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za 

ANO). Národní rada osob se zdravotním postižením 

snížení ochranného limitu žádala už loni v květnu 

loňského roku. Od 1. 1. 2020 snižujeme limit doplatků na 

léky u invalidních důchodců ve 3. stupni a osob 

uznaných invalidními ve 2. nebo 3. stupni z 5000 Kč na 

500 Kč,“ uvedl ministr. Bude se to podle něj týkat asi 200 

000 lidí. Osoby uznané invalidními bez přiznaného 

důchodu jsou lidé, kteří nesplnili podmínku doby 

pojištění, tedy odpracovaných roků. Ta se liší podle 

věku, například pro 28letého je pět let, starší 38 let musí 

mít odpracováno aspoň deset let za posledních 20 let. 

Pojišťovny vrací částku, kterou zejména starší senioři 

zaplatili navíc nad takzvaný ochranný limit, který je pro 

starší 70 let stanovený na 500 korun, u mladších seniorů 

a dětí na 1000 korun. Loni vyplatily za celý rok přes 560 

milionů korun. 
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Změnu zákona o veřejném zdravotním pojištění žádala 

Národní rada osob se zdravotním postižením už loni  

v květnu při projednávání novely. Ministr už tehdy řekl, 

že se návrhu nebrání. 

Invalidní důchody pobírají lidé, jejichž pracovní 

schopnosti se kvůli zdravotnímu stavu či úrazu výrazně 

snížily. Při poklesu o více než 70 procent mohou dostat 

penzi třetího stupně. Tu letos na konci března podle 

údajů České správy sociálního zabezpečení dostávalo 

177 400 mužů a žen, v průměru měli 11 907 korun 

měsíčně. Druhý stupeň invalidního důchodu je pro osoby 

s poklesem pracovních schopností o polovinu až 69 

procent. Na konci prvního čtvrtletí tuto penzi úřad správa 

vyplácela téměř 74 500 lidí. V průměru dostávali 7925 

Kč. Průměrná starobní penze dosahovala 13 377 korun. 

Od roku 2018 se maximální možná roční částka, kterou 

mohou lidé doplácet na léky, snížila dětem a seniorům. 

Předtím byla hranice pro děti do 18 let a seniory 2500 

korun. Od letošního roku jim zdravotní pojišťovny vrátí 

přeplatek nad 1000 korun a důchodcům starším 70 let 

nad 500 korun. Ostatní, včetně dosud invalidů, mají 

hranici 5000 korun. Mezi roky 2017 a 2018, kdy došlo ke 

snížení ochranných limitů, se částka, kterou pojišťovny 

vyplatily, zvýšila šestkrát. 

Zdroj: https://www.lidovky.cz 
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 PRODEJ BENEFIČNÍHO NAHÉHO 
KALENDÁŘE ZAHÁJEN! 

 

O jaký kalendář se jedná? 

Jedná se o kalendář ve formátu A3, který obsahuje 
stínové fotografie nahých žen. Do focení se zapojily tři 
zaměstnankyně, ale i další dobrovolnice. Nahota a stín 
mají vyjadřovat zranitelnost, ale i schopnost orientovat 
se ve tmě. Nevidomí lidé vnímají krásu všemi dalšími 
smysly, sluchem, hmatem i čichem. Kalendář nafotil pan 
fotograf Tomáš Raur z Třebíče. 

 

Na co vlastně přispívám? 

Koupí kalendáře přispějete na pořízení automobilu pro 
naši organizaci TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Čím dál 
častěji se dostáváme do situací, kdy se nejsme schopni 
dopravit běžnými linkovými spoji k některým lidem se 
zrakovým postižením, kteří by potřebovali naši pomoc. 
Pořízením automobilu bychom tak chtěli zajistit 
dostupnost našich služeb i lidem, kteří bydlí v okrajových 
částech Kraje Vysočina, nebo se nemohou kvůli svým 
zdravotním potížím dopravit do našeho centra sami. 

 

JAK SI KALENDÁŘ ZAKOUPÍM? 

Úplně jednoduše: 

Napište nám na email:hancikova@tyflocentrumjihlava.cz 
nebo nás kontaktujte na tel. č. 774 068 330, 724 
865 566 
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Do e-mailu napište: 

 
1.) objednávám kalendář 
2.) počet kusů 
3.) vaše jméno 
4.) způsob vyzvednutí: 

Prosím zaslat poštou na adresu…. nebo kalendář si 
vyzvednu u vás v organizaci TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 
v pracovní dny od 8:00 – 15:00 hod. na adrese Brněnská 
8,Jihlava 
5.)uhraďte částku na transparentní účet 
č.2701710645/2010, do poznámky uveďte Vaše 
jméno. (Transparentní účet je bankovní účet, do 
kterého může nahlížet veřejnost) 

Cena jednoho kalendáře činí 500,-Kč. 

POŠTOVNÉ JE ZDARMA 

Děkujeme za váš zájem i vaši podporu! 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

 
www.tyflocentrumjihlava.cz 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tyflocentrumjihlava.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_kYcSXCeSKyMl4ZS-LQ_1lfuHcRU-zqKjO9eNBnKbEl2Rq66ezjLV5vk&h=AT2IPMZNzUk51F-gVikJA6TlfNXt5sMjlil9CBbk_o6IPlVBe-aBGYePU_KMLpGaht0vX9aqceUPDuHMvGTeTTLnTxnouqGb1EvJKaMpFQ3ccAV-WqpgvkY331ALUWDG0O6i7hySFBeCgj_-uvYyTlz_DudsLA
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ZVUKOVÁ STŘELBA 
 

V úterý 5. 11. se sešlo na Chlumové 5 střelců, kteří si 

chtěli změřit síly v turnaji ve zvukové střelbě.  

Střílení šlo účastníkům pěkně od ruky, a proto jsme stihli 

3 kola turnaje. Musíme říct, že střelci se turnaj od turnaje 

zlepšují a věříme, že brzy bude umístění na prvních 

třech místech opravdu o prsa. 

V tabulce umístěné na konci článku můžete vidět, jaké 
bylo pořadí jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje 
zapojili. Vítězem se stal pan Zdeněk Šopa a odnesl si 
zaslouženou odměnu!  
 
Gratulujeme nejen vítězi, ale i ostatním hráčům. 
 
Těšíme se na příští turnaj ve zvukové střelbě! 

Pořadí Jméno 
1. 

Kolo 
2. 

Kolo 
3. 

Kolo 
Celkový 

počet bodů 

1. Z. Šopa 99,8 99,2 100 299 

2. P. Limberková 94,5 99,3 98,9 292,7 

3. M. Liml 93,3 98,2 99,2 290,7 

4. R. Dolejší 86,1 93,5 99 278,6 

5. H. Heuschneiderová 85,9 90,8 86,8 263,5 
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NEPODCEŇUJTE PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ 
PRSŮ 

 
Nádor prsu je nejčastějším závažným nádorovým 

onemocněním u žen a jeho výskyt stále stoupá. Přitom 

většina žen, u nichž je nádor odhalen včas, má díky 

současným léčebným postupům šanci na úplné 

vyléčení. Proto bychom neměli podceňovat prevenci.  

O jakou prevenci ale jde? A jak se vlastně chovat a co 

vše dělat pro to, abychom toto zákeřné onemocnění 

odhalili včas?  To jsou otázky, na které umí odpovědět 

správně málo kdo. Proto jsme si k nám do TyfloCentra 

Jihlava pozvali pracovnice z organizace Mamma HELP.  

Celou preventivní přednáškou, která se konala dne 

7. 11. 2019 u nás v organizaci, nás provázely dvě dámy, 

které právě toto onemocnění zasáhlo a musely se s ním 

poprat. Naštěstí nad touto nemocí zvítězily, a tak se 

s námi mohly podělit o vlastní zkušenosti a prožitky. 

Přednáška byla koncipována do několika částí. Na 

začátku nám byla představena organizace Mamma 

HELP, což je sdružení pacientek s nádorovým 

onemocněním prsu. Cílem této organizace je zlepšit 

kvalitu života onkologicky nemocných žen, prosadit 

zlepšení následné péče o onkologicky nemocné  

a přispět ke zlepšení informovanosti veřejnosti  

o výskytu, prevenci a možnostech léčby rakoviny prsu. 
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Tato organizace má celostátní působnost a má pobočky 

v osmi největších městech ČR. Pokud byste se chtěli  

o této organizaci a její činnosti dozvědět více, zde je 

odkaz na webové stránky Mamma HELPu 

www.mammahelp.cz  

A jak je to vlastně s tou prevencí? Prevenci lze 

rozdělit na primární a sekundární. Primární prevence 

zahrnuje postupy, jednání a chování směřující  

k zamezení vzniku nemoci. Jedná se o rizikové faktory, 

na které se často zapomíná a které se velmi často 

opomíjejí. Přesto, že jednoznačná příčina nádorů prsu 

není známa. Mezi rizikové faktory patří vyšší věk, brzký 

začátek menstruace před 12 rokem, pozdní nebo žádné 

těhotenství, pozdní nástup menopauzy, alkohol, 

nevhodná strava, obezita, stres, dědičnost (genová 

mutace). U hormonální antikoncepce nejsou závěry 

jednoznačné.   

Sekundární prevence je zaměřena na včasné 

objevení prvních příznaků. Nejefektivnějšími nástroji 

sekundární prevence jsou preventivní prohlídky, na které 

má každý občan právo každé dva roky. 

Největší část samozřejmě byla věnována praktické 

části a tomu, jak si každý měsíc provést samovyšetření 

prsu. Praktické cvičení bylo realizováno na silikonovém 

modelu. Přednášející dámy uživatelkám a také uživateli, 

http://www.mammahelp.cz/
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abych neopomenula jednoho zodpovědného muže, který 

se přednášky také zúčastnil, protože rakovina prsou 

může postihnout i muže, mohli vyzkoušet, jak takové 

samovyšetření provádět, aby bylo efektivní. Zjistili jsme, 

že takové samovyšetření není vůbec složité a lze se ho 

snadno naučit. Návod můžete nalézt na tomto odkaze: 

https://www.mammahelp.cz/prevence/samovysetreni-

prsu/samovysetreni-prsu-navod-pro-zeny/ 

Jen na to myslet! Nezapomínat a každý měsíc 

myslet na prevenci. Vyšetření by se mělo provádět 

každý měsíc. Nejvhodnější doba pro samovyšetření je 

období těsně po menstruaci. Pokud někdo již 

nemenstruuje, poté je dobré si zvolit snadno 

zapamatovatelný termín, např. první den v měsíci nebo 

den, kdy dostáváte důchod.  

Preventivní přednáška byla opravdu obsáhlá  

a vyčerpávající. Dámy se s námi podělily i o vlastní 

zkušenosti.  Například jak jejich onemocnění prožívala 

rodina, jak to prožívaly ony samotné, co se dělo s jejich 

tělem, jak se zvládly vrátit po nemoci do běžného života, 

jaké mají nyní celoživotní omezení a co jim pomohlo 

nejvíce při samotné léčbě.  

Závěrem bychom chtěli moc poděkovat oběma 

dámám z organizace Mamma HELP, z. s. za realizaci 

https://www.mammahelp.cz/prevence/samovysetreni-prsu/samovysetreni-prsu-navod-pro-zeny/
https://www.mammahelp.cz/prevence/samovysetreni-prsu/samovysetreni-prsu-navod-pro-zeny/
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preventivního programu, za jejich vstřícnost  

a otevřenost.  

Článek napsala paní Bc. Hančíková, DiS. 

Paní Heuschneiderová si zkouší vyšetření prsou na 

silikonovém modelu 
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OCHUTNÁVKA ČAJŮ 
 

Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se vydali do Sauna Clubu 

Robi za panem Kotrbou, který si pro nás připravil již 

tradiční ochutnávku čajů značky Sonnentor.  

Pan Kotrba nás přivítal ve svém Clubu, usadili jsme se  

a poslechli si informace o značce a produktech 

Sonnentor. Sonnentor jsou biočaje, jejichž historie spadá 

do chudé oblasti rakouského Waldviertlu. Zakladatelem 

je Johannes Gutmann, který byl horlivým zastáncem 

ekologického zemědělství. Začátkem devadesátých let, 

kdy byl SONNENTOR v Rakousku ještě malinkatá 

firmička o třech zaměstnancích, se setkávají Johannes 

Gutmann a Tomáš Mitáček na jedné konferenci  

o ekologickém zemědělství. Netrvalo dlouho a v roce 

1992 společně založili na jižní Moravě český 

SONNENTOR. 

Při zajímavém povídání se již připravovaly čaje, jako 

např. Osvěžení, Voňavý kurkumový sen nebo Zimní sen. 

Pan Kotrba ve svém Clubu nabízí nejen balené čaje, ale 

také kávu, med či různé koření.  

Po ochutnávce si mohl každý zakoupit čaj dle svého 

výběru a chutě. A že výběr čajů byl opravdu bohatý. Pro 

ty, kteří si chtějí kouzelný adventní čas zpříjemnit, 

připravil SONNENTOR Adventní sadu. Je to 
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nejoblíbenější a nejúspěšnější produkt Sonnentoru. 

Najdete v ní 24 různých druhů čajů v nálevových 

sáčcích, ukrytých do jednoho balení. Jedná se  

o kompozice těch nejoblíbenějších ovocných, bylinných, 

zelených, černých čajů a čajů s kořením.  

Panu Kotrbovi moc děkujeme za pozvání na ochutnávku 

čajů a budeme se těšit zase někdy příště! 

Článek napsala paní Cabajová, DiS. 

 

 

 



18 
  

 

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA SKLÍPKEM V HUSTOPEČÍCH 
 
Příspěvek č. 1 

Ve čtvrtek 21.11.jsme se zúčastnili zájezdu do sklípku. 
Bylo to pro nás hezké posezení a příjemný zážitek. 
Organizátorům se podařilo zajistit prostředí, ve kterém 
jsme se dozvěděli něco z historie pěstování vína v tomto 
kraji a také jsme měli možnost ochutnat vzorky vín z této 
oblasti. Všichni jsme si mohli vybrat z ochutnávky víno, 
které pak přispělo k dobré náladě snad všech 
přítomných. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této akce. 

Josef a Ilona Matušovi 
 

Příspěvek č. 2 

Jsem velice ráda, že jsem se účastnila výletu do sklípku 

v Hustopečích. 

Vše bylo dokonale zorganizované, posezení velmi 

příjemné, od vinaře jsme se o víně dověděli více než 

hodně. Nejkrásnější pro mne byla doprovodná muzika. 

Chci poděkovat všem za příjemný pobyt. Dva litry RŠ se 

povezou na druhý konec světa. Při ochutnávce  

o Vánocích zavzpomínáme. 

Přeji krásně prožitý advent.  

Na viděnou v roce 2020. 

                  Hana Dvořáková 
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Příspěvek č. 3 

Hustopeče: kraj plný vinic a mandloní 

Jeden listopadový čtvrtek jsme s naším jihlavským 

TyfloCentrem vyrazili směrem na jih do vinného sklípku 

do Hustopečí, konkrétně do sklípku U Radů.  

Protože jsme se na výlet sešli v hojném počtu a k tomu 

nás doprovázeli ještě tři pejsci, na cestu jsme využili 

pronajatý autobus. Jen co jsme dorazili na místo  

a ubytovali jsme se, už jsme spěchali do sklípku. Mírné 

zpoždění, které jsme cestou nabrali, jen přiživilo naší 

žízeň. Naštěstí vede do sklípku jen pár schodů a už nás 

vítá první ochutnávka – mandlovice. Jak jinak než 

z místní výroby a jak jinak než vynikající. Na stolech už 

na nás čekají džbánky s červeným a bílým mladým 

Svatomartinským. K dobrému vínu samozřejmě nemůže 

chybět ani něco na zajedení. 

Po vydatné večeři se přesouváme hlouběji do sklípku na 

degustaci dvanácti vzorků vín rozličných chutí a vůní. Na 

závěr zkoušíme i to nejsladší, nejmenší a nejdražší – 

slámové víno. Během ochutnávky se dozvídáme různé 

zajímavosti, jako například, že slámové víno se dnes už 

nesuší pouze na slámě jako kdysi, ale na sušení se 

využívají i speciální rošty.  
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S poslední kapkou slámového vína se vracíme zpátky ke 

stolům pokračovat ve volné zábavě. K té nás doprovází 

na harmoniku a kytaru páni Matuš a Dolejší.  

Netrvalo dlouho a ke kombinaci vína a hudby jsme 

přidali i zpěv. S příjemnou zábavou a výborným vínem  

a jídlem čas neskutečně letí a noc se rychle krátí a tak je 

po jedné hodině čas odebrat se na kutě. 

I když byl večer náročný a noc krátká, ráno překvapivě 

nic nebolí a vstává se lehce. Po vydatné snídani formou 

švédských stolů ještě nakoupit právě ta vína, která nám 

včera chutnala nejvíc a už je čas vyrazit z krásné jižní 

Moravy zpět domů na Vysočinu.  

Chtěl bych opět velice poděkovat všem pracovníkům 

jihlavského TyfloCentra pod vedením paní Mgr. Ivety 

Bělovové Dolejší, kteří pro nás zařídili tento skvělý 

zážitek a jako vždy se o nás během celého výletu skvěle 

starali.  

Vděčný účastník zájezdu 
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Příspěvek č. 4 

Následující řádky píši i za moji manželku, která se 

zúčastnila akce jako můj doprovod. Byli jsme velice 

spokojeni, přímo nadšeni celou akcí. Vybraný sklípek byl 

naprosto skvělý a ochutnávka vín vedená panem Radou 

neměla chybu. Již jsme absolvovali několik takovýchto 

ochutnávek vín, ale s takovým nadšením při povídání  

o vínech ze strany someliéra jsme se ještě nesetkali. 

Navíc zjištění, že za těch pár korun bylo nejen vynikající 

jídlo, ale víno na stolech k dispozici bez omezení. 

Předpokládali jsme, že po ochutnávce si budeme pití 

objednávat.  

Tolik tedy ke sklípku a nyní k partě účastníků. Bylo to 

velice příjemné setkání s fajn lidmi a hodně dobře jsme 

se bavili. Úžasná byla produkovaná hudba. Harmonika 

s kytarou doprovázeny parádním zpěvem neměly chybu. 

Víme, že zorganizování takové akce je velice náročné  

a tak prosím poděkujte za nás všem spolupracovníkům, 

kteří se na zorganizování akce podíleli. 

Těšíme se na další příjemná setkání. 

S přátelským pozdravem manželé Hrdých  
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Příspěvek č. 5 

Ubytování bylo pěkné, ochutnávka vín byla celkem 
zajímavá, díky ukecanosti pana majitele. Znalosti o vínu 
měl, ženský však neukecal. Víno bylo skvělé, nejlepší 
byla poté volná zábava s harmonikou a kytarou, kterou 
jsme si ale vytvořili sami, jsme zkrátka skvělá parta!  

Díky Vám děvčata a Radovane 

Růžena Dolejší 

Fotografie pana Matuše hrajícího na harmoniku a pana 

Dolejšího hrajícího na kytaru 
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Příspěvek č. 6 

Výlet do vinného sklípku 

Dne 21. 11. jsme s TyfloCentrem vyrazili směr 

Hustopeče na návštěvu vinného sklípku. 

Po dlouhém hledání nejschůdnější cesty, se 

zaměstnanci rozhodli, pro náš soukromý autobus. Bylo 

to pro nás všechny i naše pejsky velice příjemné 

cestování. 

Po příjezdu do Hustopečí jsme se ubytovali a hned hurá 

do sklípku, kde už na nás čekal příjemný pan vinař. 

Následovala bohatá a výborná večeře a po ní se šlo 

degustovat, kde jsme ochutnali několik druhů vín. 

Každý si vybral, které víno mu chutnalo, a mohl začít 

hezký večer ve sklípku.     

Sešla se nás jako vždy dobrá parta lidí a k poslechu  

nám hrál pan Matuš, moc hezky na harmoniku. Jenže 

čas rychle ubíhal a nastal čas na spaní, abychom byli 

ráno čilí, v osm hodin na snídani.     

Po vydatné snídani a zakoupení vína a dobré 

mandlovice nastal čas k odjezdu. 

Ještě foto před sklípkem a rychle k autobusu, kde už na 

nás čekal ochotný pan řidič. 
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Cesta byla pohodová, takže nás brzy přivítala opět 

Jihlava. 

Chtěli bychom poděkovat všem zaměstnancům za 

přípravu výletu do sklípku a také za přispění financí na 

autobusovou dopravu. 

Všem velký dík a budeme se těšit na další pěknou akci.  

Petra a Láďa Limberkovi 

Fotografie u stolu. Pan Tomek, pan Svoboda a pan Hrdý 

si ťukají skleničkami 
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Příspěvek č. 7 

Za nás oba byl sklípek v Hustopečích určitě super. 
Výborné víno i jídlo, Ubytování bezvadné. Personál 
vstřícný, milý a vtipný. A v neposlední řadě vy jako 
průvodci a organizátoři  a i pan řidič   jste prostě byli na 
jedničku s velkou hvězdičkou. No prostě celkově bezva 
parta. S pozdravem Ivana. 

Ivana Rytychová 
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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 
 

Naděje na dožití 

V souvislosti se sociálními službami se často hovoří  

o dvou demografických ukazatelích. Naděje na dožití 

nebo-li střední délka života, tedy očekávaná délka života 

a logicky také naděje na dožití ve zdraví. Jde o zásadní 

ukazatele, které jsou klíčové při nastavení sociální 

politiky státu, pro plán výdajů za zajištění zdravotnických 

služeb, ale i hospodářských strategií každé země.  

Ukazatel střední délky života (naděje dožití) při narození 

udává, kolik let má průměrně před sebou osoba, která 

se právě narodila. Při jeho výpočtu se předpokládá, že 

se úmrtnostní poměry po celou dobu života dané osoby 

nebudou měnit, resp. Že zůstanou stejné jako v roce 

jejího narození. Podle úmrtnostních poměrů platných 

v ČR v roce 2017 by se průměrný Čech dožil 79,1 roku, 

muž pak 76,1 roku a žena 82 let. Průměr zemí Evropské 

Unie je 80,9 let, k jeho dosažení nám tedy chybí 1,8 

roku.  

Před deseti lety byl ukazatel naděje na dožití o dva roky 

nižší, tedy 77 let. V roce 2000 dokonce o 4 roky nižší.  

Některé evropské země mají významněji vyšší naději na 

dožití. Tradičně jsou to hlavně Švýcarsko 83,7 a Island 
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82,6, ale i tzv. středomořské země jako Francie, 

Španělsko, Itálie).  

Zdroj: časopis Sociální služby 
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IN – OUT 
 

BIOHACKING  

Co je biohacking? Je to most mezi starověkou 
moudrostí/zkušeností a současnou moderní vědou  
v jeho praktické podobě pomocí tipů a návyků jak 
vytvořit absolutně nejlepší verzi sebe sama pomocí 
celkového a systematického přístupu k vlastnímu zdraví 
a osobní produktivitě. 

Komplexní přístup k optimalizaci životního stylu. Naše 
tělo je systém informací a ten můžeme všímavě sledovat 
a zlepšovat díky sebeměření.  

Jedná se o dovednost kontroly mysli a těla díky změně 
vnitřního a vnějšího prostředí vedoucího k trvale 
udržitelné výkonnosti jak fyzického těla tak emoční  
a mentální oblasti 

Záměrem je vytvářet vnitřní a vnější prostředí připravené 
pro náročné 21. století plné změn a udrželi si 
dlouhodobě výkonnost.  

Jsme sami se sebou 24 hodin 7 dnů v týdnu, a proto 
nám nikdo nebude rozumět lépe než my sami pokud 
budeme chtít. To co děláme nyní je důležité pro naše 
zdraví v budoucnu. 

Biohack nebo biohacking může znít podivně, není to 
ale náš výmysl. Jde o zavedený termín, na který u nás 
zatím moc nenarazíte, věřím ale, že ho budete slýchat 
čím dál častěji. Biohacking totiž vyjadřuje vědomý  
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a aktivní přístup k vlastnímu životu a biologii. A ten 
bude v současné době potřeba čím dál víc. Když se 
zamyslíte nad významem slov hack a bio, možná vás 
napadne, že půjde o úpravy a fušování do toho, jak 
funguje něco živého.  
 

Existují dva druhy biohackingu:  

1. Vnější biohacking – výroba produktů a experimenty 
s využitím živých organismů a biotechnologií v domácích 
podmínkách.  
2. Vnitřní biohacking – využití technologií, léků, 
suplementů, cvičení a dalších technik k hackování 
funkce vlastního těla pro dosažení optimálního výkonu  
a potenciálu.  
 
Jde nám tedy o hledání nových a chytrých způsobů, jak 
vytvořit tu absolutně nejlepší verzi sebe sama, 
maximalizovat svůj biologický potenciál. Budeme se 
společně snažit posouvat to, co jsme považovali za 
hranice svého zdraví, štěstí a výkonu. Jakkoli může být 
termín biohacking v tomto kontextu nový, jeho podstata 
provází lidstvo od nepaměti. Sportovci neustále zlepšují 
své atletické schopnosti. Vědci a výzkumníci posouvají 
hranice inteligence a poznání stovky let. A další objevují 
svou mysl a tělo pomocí meditace už tisíce let!  
To obvykle vyžaduje systematickou změnu přístupu  
k životu, svému tělu a mysli. Díky současnému pokroku 
ve vědě a technologiích je to však snazší než kdy dřív. 
Biohacking hledá techniky, které přinesou výrazný efekt 
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s minimální investicí času, energie a peněz, jakkoli se 
můžou zdát obyčejné.  

Mezi nejpopulárnější patří:  

Výživa. (Hledáte účinný biohack? Zkuste přestat jíst 
cukr.)  
Spánek (zlepšování kvality i délky).  
Pohyb, cvičení, postoj (např. střídání polohy vsedě  
a vestoje).  
Meditace, práce s emocemi, terapie, vděčnost.  
Spojení s přírodou. (Zdomácněli jsme a považujeme to 
za normální. Nejsme už tak zdraví, odolní a přizpůsobiví 
jako naši předkové. Máme mnohem větší sklony  
k chronickým onemocněním. Je-li tím problémem 
zdomácnění, musíme zase trochu zdivočet. Jídlo, voda, 
vzduch, slunce.)  
Hudba (jak na vás působí ta, která hudba v určitých 
situacích určitě víte).  
Flow (mocný stav mysli pro zvládání náročných úkolů). 
Užívání nootropik ke zlepšení soustředění, paměti  
a inteligence.  
Využití elektronických zařízení ke sledování  
a vyhodnocování biometrických dat. (Za základní 
formu biohackingu lze považovat např. fitness náramky 
jako Fitbit.) Biohacking je z velké části založen na 
konceptu, že to, co vkládáme do svého těla, má 
obrovský dopad na to, jak se cítíme. Chceme-li lepší 
výstup (méně zdravotních potíží, lepší paměť, 
soustředění a tělesný výkon), musíme zlepšit své 
vstupy. Kdo by nechtěl zlepšit své tělo, mysl a celkové 
schopnosti zavedením několika jednoduchých opatření?  
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Z biohackingu můžou nejvíc vytěžit lidé, kteří:  

Cítí, že v životě nedosahují toho, čeho by mohli 
dosáhnout.  
Mají potíže se soustředěním, zejména u náročných úloh 
v práci a ve škole.  
Jsou nemocní a připraveni udělat pozitivní změnu.  
Chtějí se zkrátka stát lepším člověkem.  
 
Toužíte vyzkoušet svůj první biohack? Vyberte si jednu 
z oblastí uvedených výše a soustřeďte se na ni 7 dnů  
v řadě. Nechtějte hned vše najednou, zvolte si jednu věc 
a pracujte na ní.  
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

TVŮRČÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 

• 2.12.2019 16:00, Městská knihovna Jihlava 

• Výroba vánočního přání 

• Cena kurzu je 50,-Kč 

 

KE SVĚTLU 

• Promítání filmu v rámci projektu Promítej i ty! 

Europe Direct Jihlava a Eurocentrem Jihlava 

• 2.12.2019 18:00 

• Městská knihovna Jihlava 

 

VÁNOČNĚ MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 

• 16.00 a 17.30, účinkují žáci ZŠ 

• 4.12.2019 16:00, Divadlo Na Kopečku 

 

ČASOVÁ SMYČKA 

• Tradiční vánoční recitál malířky a spisovatelky 

Bohumily Sarnové Horkové 
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• 5.12.2019 17:30, Městská knihovna Jihlava 

 

ZEM SVÍTÍ POPRAŠKEM STŘÍBRNÝM 

• Vstupné jednotné: 90 Kč 

• 7.12.2019 18:00, DIOD - Divadlo otevřených dveří 

 

ZAPALME SVÍČKU 

• Světový den památky zesnulých dětí 

• 8.12.2019 17:30, Kostel sv. Jakuba Většího 

 

KURZY SEBEOBRANY 

• 1.10.2019 - 31.12.2019, Senior Point Jihlava 

 

Z VELKÉ MORAVY AŽ DO NEPAMĚTI A ZPĚT 

• 24.10.2019 - 26.1.2020, Muzeum Vysočiny 

• Soubor fotografií doc. Mgr. Petra Francána 

 

VÁNOCE S VŮNÍ DŘEVA, VANILKY A SKOŘICE 

• Betlémy současných řezbářů i ze sbírek muzea  

a představení zvykoslovného pečiva. 
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• 29.11.2019 - 5.12.2019, Muzeum Vysočiny 

 

VÁNOCE V PŘÍRODNÍCH MATERIÁLECH 

• Vánoční ozdoby, dekorace a betlémy vytvořené  

z přírodních materiálů. 

• 29.11.2019 - 5.1.2020, Muzeum Vysočiny 

 

„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA...“ 

• tradiční výstava betlémů 

• 15.12.2019 - 12.1.2020, Kostel Nanebevzetí Panny 

Marie 
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AKCE V PROSINCI 
 

5. 12. 2019 čtvrtek – PEČENÍ PERNÍČKŮ 

Přijďte si za námi do TyfloCentra navodit pravou vánoční 
atmosféru. Upečeme perníčky, uvaříme tradiční vánoční 
nápoj, pustíme koledy, prostě vánoční atmosféra se 
vším všudy.  

Akce se bude konat v TyfloCentru Jihlava, na Brněnské 
8, od 10:00 hod. 

Prosíme zájemce, kteří mají, aby si donesli vykrajovátka, 
váleček, popřípadě zástěru.  

Těsto na perníčky bude k dispozici. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 3. 12. 2019 

 

9. 12. 2019 pondělí – VÁNOČNÍ TRHY BRNO 

Pojeďte s TyfloCentrem na tradiční vánoční trhy do Brna 

navnadit se na tu pravou vánoční atmosféru. Sraz 

v TyfloCentru Jihlava, na Brněnské 8 v 9:00 hodin. 

Odjezd z Jihlavy z autobusového nádraží RegioJetem  

v 9:40 hod. Odjezd z Brna domů do Jihlavy vlakem 

v 15:27 hod. (případná změna ve spoji možná). 

Předpokládaný návrat do Jihlavy v 17:18 hod. na Hlavní 

vlakové nádraží. 

Tradiční adventní trhy lidového charakteru s více než 

100 prodejními stánky, z nichž většina nabídne řemeslné 

a dárkové zboží. Prodejci v tradičních oděvech, vůně 
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typických vánočních delikates, útulný prostor 

romantického zelného rynku, kde zapomenete na 

předvánoční shon. 

PLATÍ PRO PŘEDEM NAHLÁŠENÉ UŽIVATELE 

 

11. 12. 2019 středa – INTERAKČNÍ SEMINÁŘ S PhDr. 
DANOU MARKOVOU 

Setkání s PhDr. Danou Markovou se bude konat 

v TyfloCentru Jihlava, na Brněnské 8, začátek v 9:00 

hod., zhruba do 11 hod.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 9. 12. 2019 

 

13. 12. 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 11. 12. 2019. 

 

18. 12. 2019 středa – VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

Vážení a milí klienti a přátelé TyfloCentra Jihlava, je tu 

předvánoční období a to je ten správný čas se na chvíli 

zastavit, sejít se a popovídat si v kolektivu příjemných 

lidí. Proto vás zveme na vánoční posezení, které se 
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bude konat dne 18. 12. 2019 od 13:00 hod. V restauraci 

Na Hradbách.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 16. 12. 2019. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci prosinci 

 
Regina Fialová 

Zdeněk Blažek 

Miluše Chumanová 

Miroslav Liml 

Eva Malečková 

Petr Matoušek 

Marie Potůčková 

Jiří Stejskal 

Hana Kinzlová 

Miluše Jandová 

Milan Spáčil 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺  

Pepíček stojí u stromečku a raduje se z dárků:  

„A maminko, všechny tyhle dárky jsou od Ježíška?" 

„Přesně tak, Pepíčku," usměje se maminka. „Aha, takže 

vy jste se na mě letos zase vykašlali.”  
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DÁRCI A SPONZOŘI 
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