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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 
Chtěli bychom Vás srdečně přivítat v novém roce 

2020. Přejeme Vám všem do nového roku především 

spoustu zdraví, lásky, spokojenosti, pohody a mnoho 

nových a příjemných zážitků, nejen s Vašimi blízkými, 

ale také s naším TyfloCentrem. 

Vánoční svátky jsou za námi a utekly jako vždy jako 

voda. Doufáme, že jste si je užili naplno, především ve 

zdraví, dle svých představ a v kruhu svých blízkých.   

Letošním rokem nás již nebude provázet naše milá 

kolegyně Petra Kuncová, která se rozhodla své 

působení v TyfloCentru, po téměř třech letech ukončit. 

Naopak se k nám navrátí paní Jana Voráčková. 

Loňský rok byl, co se akcí týká velice nabitý. Kdo ví, 

co nám přinese rok letošní? Rádi bychom Vám  

i nadále nabízeli akce z různých oblastí, aby si každý 

z Vás přišel na své. Budeme rádi, pokud nám budete 

sdělovat tipy, na jaká místa byste se rádi podívali či 
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jakou aktivitu byste chtěli zrealizovat. Pokud to bude 

možné, budeme se Vám snažit ve vašich přáních vyjít 

vstříc. 

A teď ke konkrétním akcím, které jsme si pro Vás 

připravili v lednu. Trošku si prodloužíme vánoční čas  

a podíváme se do Třeště na výstavu betlémů 

v domácnostech. Dále si zastřílíme v turnaji ve zvukové 

střelbě, bude se konat i tradiční trénink paměti  

a půjdeme si po roce zabruslit na Horácký zimní stadion. 

Milovníky pejsků zajisté zaujme návštěva pana 

Desenského, neboli psychologa psů, který k nám 

v lednu také zavítá.  

Věříme, že nový rok úspěšně zahájíme, po 

vánocích se ve zdraví setkáme a společně půjdeme 

vstříc novým zážitkům. 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Moje matka Marlene Dietrichová 
  
Žánr: Biografická próza 

Autor: Maria Riva 

Čtou: Jana Stryková, Vilma Cibulková, Ivan Řezáč  

a Ester Valtrová 

Rozsah: 2 audiodisky (08:31:40) 

Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 

 
V roce 1930 okouzlila celý svět svou rolí varietní 

zpěvačky Loly ve filmu Modrý anděl. Odolal jí jen 

málokdo. Jaký byl ale její skutečný život? Kdo opravdu 

byla Marlene Dietrichová? Nebývale otevřené odpovědi 

na tyto otázky dává vzpomínková kniha Marleniny dcery. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

ENESCHOPENKA 2020: CO SE ZMĚNÍ? 

S rokem 2020 přijdou v oblasti dočasné pracovní 

neschopnosti další změny. Začne fungovat tzv. 

eNeschopenka. Koho se bude týkat a co se změní? 

Po zrušení karenční doby u nemocenské, díky čemuž 

musí zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy 

proplatit i první tři dny nemoci, přichází další změna,  

a tou je elektronická neschopenka. Ta byla přijata 

zákonem č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019. Zásadně se tak 

změní předávání informací, neboť v tomto systému 

přestanou mít hlavní význam papírové tiskopisy. 

Jak bude fungovat eNeschopenka? 

Hlavním rozdílem bude výrazné zjednodušení  

v předávání informací mezi lékařem, zaměstnavatelem  

a ČSSZ. Zaměstnavatel se totiž přihlásí do ePortalu 

ČSSZ, kde mu bude umožněno nahlížet do informací  

o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Dále 

bude mít i přehled o tom, kolik zaměstnanců je na DPN. 

https://www.finance.cz/523587-nemocenska-zruseni-karencni-doby/
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V ePortálu si také bude moci podat žádost o zasílání 

oznámení o vzniku, trvání anebo ukončení 

neschopenky, a to buď do datové schránky anebo na 

uvedenou emailovou adresu. 

Zaměstnavatelé také budou mít možnost pracovat  

s elektronickou neschopenkou přímo ve svém softwaru, 

a to přes novou službu Data zaměstnavatelům  

o dočasné pracovní neschopnosti. Využití najde v kanále 

VREP (APER), který je provozovaný již teď a slouží pro 

příjem elektronických podání od zaměstnavatele. 

Informace o DPN bude možné stahovat do softwaru. 

Co se s neschopenkou změní? 

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti lékař 

vystaví v elektronické podobě, zaměstnanci v papírové 

formě vydá pouze průkaz dočasně práceneschopného 

pojištěnce. Zaměstnanec již nebude zaměstnavateli 

předávat žádné doklady k DPN, zaměstnavatel je 

nebude předávat OSSZ. 

Pokud bude trvat pracovní neschopnost déle než 14 

dní, zaměstnavatel zašle ČSSZ elektronickou cestou 
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přílohu k žádosti o dávku. Do této přílohy nově uvede, 

kam se zaměstnanci vyplácí mzda nebo plat. Při konci 

DPN pak bude zaměstnavatel zasílat hlášení ČSSZ  

s potřebnými údaji, aby mohlo dojít k výplatě poslední 

dávky nemocenského. 

Kdy budou používány papírové tiskopisy o DPN? 

Kromě průkazu dočasně práceneschopného pojištěnce 

budou ostatní papírové dokumenty využívány pouze  

v případě technického výpadku. V takové situaci budou 

tiskopisy předávány mezi lékařem, 

zaměstnancem, zaměstnavatelem a OSSZ jako 

doposud. 

Elektronická forma dále také platí pouze v případě DPN 

a nemocenské. U žádostí o ostatní dávky 

nemocenského pojištění se nic nemění, budou i nadále 

platit stávající postupy. 

Kdy začne fungovat elektronická neschopenka? 

Elektronické neschopenky se začnou vystavovat od  

1. ledna 2020. Od 1. listopadu 2019 však bude možné 

započít napojování lékařských softwarů k systému 

https://www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/nemocenska/
https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/uvod
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eNeschopenky. Již dnes mají však zaměstnavatelé 

možnost nahlížet do portálu ČSSZ a sledovat 

neschopenky pomocí služby Informace o dočasné 

pracovní neschopnosti zaměstnance. 

Bude muset zaměstnanec oznamovat DPN 

zaměstnavateli? 

Ano, na této povinnosti se nic nemění. Zaměstnanec 

musí zaměstnavatele o vzniku dočasné pracovní 

neschopnosti neprodleně informovat. Učinit tak může 

telefonicky, emailem anebo i SMS. 

Pokud by si zaměstnavatel aktivoval notifikační službu, 

oznámení z portálu ČSSZ mu přijde automaticky.  

V jiném případě mu do datové schránky nebo emailu 

přijde upozornění, že má na ePortálu zprávu. 

Neschopenky do 31. 12. 2019 

Pokud bude zaměstnanci neschopenka přiznána 

lékařem před 1. lednem 2020, bude mít papírovou 

podobu. Papírové tiskopisy tedy bude muset 

zaměstnanec odevzdat zaměstnavateli a ten je poté 

doručí příslušné OSSZ. 
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ZMĚNY V ÚHRADÁCH ZA BÍLÉ HOLE 
 

od 1. 12. 2019 dochází ke změnám úhrad bílých  

i červenobílých holí, jakož i ke změnám kódů holí. 

Jsou zvlášť uváděné hole bílé a zvlášť červenobílé.  

 

• Bílé hole jsou hrazené do 700,- Kč pojišťovnou, vše 

nad tuto částku si hradí uživatel sám.  

• Hole opěrné jsou hrazeny jen částkou 200,- Kč  

a vše nad tuto částku hradí uživatel.  

• Červenobílé hole jsou některé hrazeny plně. Tato 

situace určitě potrvá minimálně do konce června 

2020. 

 

Níže uvádíme vypracovanou tabulku s novými kódy VZP 

a doplatky za hole. 

 

Kódy VZP - skupina 09 
NOVÝ KÓD VZP Původní kód Název Označení Cena Úhrada ZP Doplatek 

NOVÝ KÓD 
VZP 

Původní 
kód Název Označení Cena Úhrada ZP Doplatek 

5005997 95521 
Indikátor hladiny a světla (již 
neschvaluje revizní lékař)  1 165,50 1165,50 0 

5007686 95550 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 

OrN1D 593 593 0 
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neskládací Aluminium 

5007687 95571 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
neskládací Kompozit OrN1K 722 700,35 22 

5007688 95551 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
skládací 5dílná Aluminium OrS5A 794 700,35 94 

5007689 95572 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
skládací 5dílná Kompozit OrS5K 928 700,35 228 

5007690 95552 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
teleskopická 2dílná Aluminium OrT2A 785 700,35 85 

5007691 95553 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
teleskopická 3dílná Aluminium OrT3A 826 700,35 126 

5007692 95554 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
kombinovaná 4dílná Aluminium OrK4A 826 700,35 126 

5007693 95555 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
neskládací Aluminium SiN1A 480 480 0 

5007694 95556 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
skládací 4dílná Aluminium SiS4A 702 700,35 2 

5007695 95557 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
skládací 7dílná Aluminium SiS7A 785 700,35 85 

5007696 95558 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
teleskopická 2dílná Aluminium SiT2A 702 700,35 2 

5007697 95573 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
teleskopická 7dílná Kompozit SiT7K 816 700,35 116 

5007698 95559 
Hůl bílá (červeno-bílá) opěrná neskládací 
Aluminium OpN1A 413 200,10 213 

5007699 95560 
Hůl bílá (červeno-bílá) opěrná skládací 
4dílná Aluminium OpS4A 644 200,10 444 

5007700 95561 

Hůl bílá (červeno-bílá) opěrná 
teleskopická 2dílná Aluminium (i 
francouzská) OpT2A 501 200,10 301 

5007701 95562 
Hůl bílá (červeno-bílá) opěrná 
kombinovaná 5dílná Aluminium OpK5A 724 200,10 524 

5007702 95570 Rotační koncovka k orientačním holím RK 203 203 0 
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5007703 95574 
Keramická koncovka k orientačním 
holím KK 255 255 0 

5007704 95550 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
neskládací Aluminium OrN1A 593 593 0 

5007705 95571 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
neskládací Kompozit OrN1K 722 700,35 22 

5007706 95551 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
skládací 5dílná Aluminium OrS5A 794 700,35 94 

5007708 95555 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
neskládací Aluminium SiN1A 480 480 0 

5007709 95556 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
skládací 4dílná Aluminium SiS4A 702 700,35 2 

5007709 95572 
Hůl bílá (červeno-bílá) orientační 
skládací 5dílná Kompozit OrS5K 928 700,35 228 

5007710 95557 
Hůl bílá (červeno-bílá) signalizační 
skládací 7dílná Aluminium SiS7A 785 700,35 85 

5007711 95559 
Hůl bílá (červeno-bílá) opěrná neskládací 
Aluminium OpN1A 413 412,99 0 

5007712 95560 
Hůl bílá (červeno-bílá) opěrná skládací 
4dílná Aluminium OpS4A 644 644 0 

       

  SKUPINA 05     

5002620 132012 Testovací proužky do glukometru 50ks  300,15 300,15 0 

5002623 85410 Měřič krevní glukózy CALLA dialog  1000,50 1000,50 0 
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PRODEJ BENEFIČNÍHO NAHÉHO KALENDÁŘE 

STÁLE POKRAČUJE! 

 

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 
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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 

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) 



15 
  

 

 

 

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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PEČENÍ PERNÍČKŮ 
 

Je čtvrtek 5. 12. dopoledne a postupně se scházíme za 

účelem pečení perníčků. Účastníci jsou svědomití  

a s sebou si přináší náčiní potřebné k vykrajování 

perníčků. Těsto máme již přichystané, a proto nezbývá 

nic jiného než zabořit ruce do těsta a mouky a pustit se 

do přípravy. 

Pracovníci jsou k ruce a odebírají vykrojené perníčky na 

plech, pečlivě je potřou vajíčkem a svědomitě hlídají 

v troubě.  

Abychom si pečení cukroví ještě více zpříjemnili, svařili 

jsme si hruškový džus s vánočním kořením, jehož vůně 

se linula celým TyfloCentrem. K tomu nám zněly vánoční 

koledy a užívali jsme si pohodovou atmosféru.  

Po upečení všech perníčků si každý ty své odnesl domů, 

kde jimi může pohostit své blízké. 
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Myslím, že tato vánoční akce se více než vydařila  

a vůně pečených perníčků se bude linout TyfloCentrem 

ještě několik dní… 

Článek napsala paní Cabajová, DiS. 

Fotografie hotových perníčků 
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VÁNOČNÍ TRHY BRNO 
 

Nastalo pondělí 9. prosince a účastníci zájezdu se 

scházeli u nás v TyfloCentru či jsme je nabírali po cestě 

na autobusové nádraží. Naše cesta měla za cíl Brno, 

kde jsme měli naplánovaný tradiční výlet na vánoční 

trhy. Cesta utekla jako voda a my se ocitli v Brně na 

autobusovém nádraží. Jelikož bylo lehce před 

polednem, navštívili jsme místní Starobrněnskou pivnici 

Na Divadelní ulici, kde jsme měli zarezervovaná místa. 

Jídlo bylo vynikající a my vyrazili směrem do centra.  

Nejprve jsme navštívili vánoční trhy na náměstí 

Svobody. Zde bylo mnoho stánků s různými 

cukrovinkami, sýry, klobáskami, ale také s výtečným 

svařáčkem. V jiných stáncích jsme měli možnost 

zakoupit mnoho zajímavých dárečků k Vánocům. Jak již 

tradičně někteří z nás nakoupili po domácku vyráběná 

mýdla, či koupelové soli a vonné svíčky.  

Dále jsme pokračovali na vánoční trhy na Zelném 

trhu. Zde bylo taktéž mnoho stánků, kde někteří 

zakoupili na památku krásné ručně vyráběné zvonečky. 
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Líbezná vánoční hudba nás provázela po celý výlet. 

Hodně jsme se nasmáli, hlavně když jsme nakupovali 

„štěstíčka“, což byly malé dárečky zabalené v papíru  

a každé stálo pouhých deset korun. I přes to, že jsme si 

každý vylosovali jen malé kouličky, placky nebo dřevěné 

motýlky, tyto drobnosti se postaraly o parádní zábavu. 

Náš tradiční výlet se opět vydařil. Navodil nám 

krásnou vánoční náladu a my odjížděli spokojení  

a příjemně unavení z našich zážitků.  

Těšíme se na příští rok! 

Článek napsala slečna Kuncová 
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VÁNOČNÍ POSEZENÍ 
 
Nastal den D, kdy jsme měli s našimi uživateli 

naplánovaný vánoční večírek.  

Akce se konala v restauraci na Hradbách, kde jsme měli 

zamluvený salónek. Sešlo se nás požehnaně a salónek 

byl plný až k prasknutí.  

Přišli snad úplně všichni aktivní uživatelé TyfloCentra. 

Návštěvou nás potěšily taktéž paní Rodová a paní 

Kuczová z Tyfloservisu, s kterými jsme si znamenitě 

popovídali a také si navzájem popřáli vše nejlepší do 

nového roku.  

Na večírek dorazil i David s Romčou, což jsou naši 

asistenti na sebeobraně. Někteří z nás si dali výtečné 

jídlo a pití a jiní si ťukli na nový rok štamprličkou. Zábava 

byla skvělá a myslím, že jsme si večírek všichni náležitě 

užili a spokojení odcházeli do svých domovů. 

Článek napsala slečna Kuncová 
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ZAJÍMAVOST 
 

DO JIHLAVY MÍŘÍ LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA 

Celkem 11 Laviček Václava Havla bylo odhaleno  

v zahraničí a na dvě desítky v České republice. 

Vysočina by se jí mohla dočkat v příštím roce. První 

Lavička Václava Havla byla umístěna v roce 2013 ve 

Washingtonu D.C. 

„Jedná se o památník, který slouží jako místo  

k přemýšlení, rozvíjení dialogu a nasloucháním 

myšlenkám druhých. Sám autor, kterým je architekt 

Bořek Šípek, instalaci nazval Hovoří demokracie,“ řekla 

JL čtyřiadvacetiletá studentka vysoké školy Eva 

Pospíšilová, která je tváří této iniciativy.  

„Lavička má spojovat společnost a připomínat hodnoty 

sametové revoluce,“ tvrdí s tím, že pád komunismu 

změnil jejím rodičům život.  

Více v tištěných JL s datem 10. prosince  2019. 

 

Zdroj: www.jihlavske-listy.cz 
 

http://www.jihlavske-listy.cz/
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IN – OUT 
 

OK BOOMER 

„OK Boomer“ je „hláška“ a internetový mem, který 

získal v průběhu roku 2019 velkou popularitu mezi 

mladší generací a který je používaný k odmítnutí nebo 

zesměšnění postojů stereotypně připisovaných generaci 

Baby boomers. 

Původ 

Mem „OK Boomer“ získal popularitu jako reakce na 

video, ve kterém si neznámý starší muž stěžuje, že 

„Generace Y a Generace Z mají syndrom Petra Pana, 

nikdy nechtějí vyrůst a žijí v utopických iluzích“. Video 

inspirovalo frázi „OK Boomer“ jako odvetu a kritiku proti 

ideálům minulých generací, které tak silně utvářely 

politiku, ekonomiku a životní prostředí. 

Používání tohoto výrazu lze vystopovat do roku 2015, 

kdy se objevilo v imageboardu 4chan, ale častěji se 

začal v médiích objevovat od ledna 2019. Velkou 

mediální popularitu získal tento mem na začátku 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hl%C3%A1%C5%A1ka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Internetov%C3%BD_mem
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Baby_boomers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Baby_boomers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Y
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Z
https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Pan
https://cs.wikipedia.org/wiki/Utopie
https://cs.wikipedia.org/wiki/4chan
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listopadu 2019, kdy o něm bylo publikováno několik 

článků. Mem asi pochází ze slovního spojení „ok chief“, 

které se v Americe používá jako ironická reakce na 

někoho, kdo se nad ostatní povyšuje a uráží je. 

Používání 

Fráze „OK Boomer“ je pejorativní odseknutí, který se 

používá k odmítnutí nebo zesměšnění úzkoprsých, 

zastaralých, negativně nebo blahosklonně zaměřených 

postojů starších lidí, zejména generace Baby boomu. 

Tato hláška je používána jako reakce na odpor vůči 

technologickým změnám, na popírání změny 

klimatu, marginalizaci menšin nebo na odpor vůči 

ideálům mladších generací. Podle Urban Dictionary je 

výraz používán jako reakce na absolutní hloupost 

vyřčenou příslušníkem starší generace, kterou ani nemá 

cenu vyvracet. 

Počátkem listopadu 2019 měla videa 

označená hashtagem #OkBoomer jen v 

aplikaci TikTok více než 44,6 milionu zhlédnutí. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Baby_boomers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD_klimatick%C3%A9_zm%C4%9Bny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pop%C3%ADr%C3%A1n%C3%AD_klimatick%C3%A9_zm%C4%9Bny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hashtag
https://cs.wikipedia.org/wiki/TikTok
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Vnímání 

Reakce na tento mem jsou smíšené, od postoje, že 

„nenávisti je pochopitelná“ k postoji, že „generace Baby 

boomers nesmí být obviňována“. Někteří to považují tuto 

hlášku za velmi oprávněnou, jiní ji 

odmítají. Konzervativní rozhlasový redaktor Bob 

Lonsberry dokonce, uvedl na twitteru slovo „boomer“ 

jako „rasistické slovo ageismu“; tento tweet později ale 

smazal. Také v českých médiích je tato hláška 

označována jako „univerzální reakcí mladší generace na 

poněkud zastaralé názory, ať už se jedná o klimatickou 

změnu, nebo nové technologie. Mladí ji píšou pod tweety 

Donalda Trumpa, trapná videa svých rodičů na YouTube 

anebo třeba pod nelichotivé poznámky o své 

generaci.“ Reakci „OK Boomer“ píší mladí také často 

pod tweety Donalda Trumpa, či jiné nelichotivé 

poznámky o své generaci. Výraz „OK Boomer“ je také 

označován jako jedna z mála zbraní mladé generace, 

která často nemůže použít víc, než právě memy či 

internetovou ironii. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ageismus
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V listopadu 2019 napsal Bhaskar Sunkara pro The 

Guardian příspěvek, ve kterém kritizoval tento mém  

a uvedl, že příslušníci Generace baby 

boomers „potřebují solidaritu“, protože mnoho „starších 

lidí a důchodců má existenční problémy snaží přežít“; 

zdůraznil, že „polovina Američanů ve věku 65 let má 

úspory menší, než 25 000 USD“. 

Medializované použití 

Na začátku listopadu 2019 použila tento výraz mladá 

poslankyně novozélandského parlamentu Chlöe 

Swarbricková, když během jejího projevu na podporu 

zákona o změně klimatu, starší poslanec vyjádřil 

pochyby k jejímu tvrzení, že průměrný věk parlamentu je 

49 let. V listopadu 2019 použil zpravodajský 

server Politico variaci tohoto memu v úvodníku o možné 

kandidatuře bývalého starosty města New York Michaela 

Bloomberga na prezidenta Spojených států názvem „OK 

Bloomberg“. 

OK boomer je píseň, kterou napsal a produkoval 

dvacetiletý vysokoškolský student Johnathan Williams, 

https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://cs.wikipedia.org/wiki/The_Guardian
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Baby_boomers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Generace_Baby_boomers
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%B6e_Swarbrick
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chl%C3%B6e_Swarbrick
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Politico&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Bloomberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Bloomberg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezident_Spojen%C3%BDch_st%C3%A1t%C5%AF_americk%C3%BDch
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který byl sdílen na Twitteru v červenci 2019. Píseň 

obsahuje úryvky textů a on na ně opakovaně reaguje 

výkřiky “OK Boomer”. 19letý Peter Kuli potom zveřejnil 

remix písně na SoundCloud, který koloval na  

v aplikaci TikTok, a posílil tím dále mem, že někteří 

mladí lidé ho považují za svou hymnu. 

 

Zdroj: www.cs.wikipedia.org 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/SoundCloud
https://cs.wikipedia.org/wiki/TikTok
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

Slavnostní oheň na Čeřínku 

• 18. 1. 2020 

• start: libovolný, cíl 11 – 14 hodin, turistická chata na 

Čeřínku. 

 

Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět 

• Soubor fotografií doc. Mgr. Petra Francána 

• 24. 10. 2019 - 26. 1. 2020, Muzeum Vysočiny 

 

Vánoční výstava 

• Vánoční výstava žáků Základní umělecké školy 

Jihlava 

• 4.12.2019 - 13.1.2020, Městská knihovna Jihlava 
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AKCE V LEDNU 
 

9. 1. 2020 čtvrtek – Betlémská cesta městem Třešť 

Výstava betlémů v třešťských domácnostech. V Třešti 

na Jihlavsku patří k zavedeným vánočním zvyklostem 

stavění betlémů. Současníci stejně jako jejich 

pradědečkové budují jesličky v komorách, dílnách  

a garážích. Místní je však rádi ukazují každému, kdo je 

chce vidět. Přijeďte se s námi podívat a posečkat tak 

ještě ve vánoční atmosféře.  Odjezd z Jihlavy 

z autobusového nádraží v 9:15 hod. Sraz v autobusové 

hale nejpozději v 9:00 hod. Předpokládaný návrat do 

Jihlavy je okolo 15:00 hod. V rámci celodenního výletu je 

také naplánovaný oběd v restauraci U Kapra.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 7. 1. 2020 

 

13. 1. 2020 a 27. 1. 2020 pondělí – BRUSLENÍ 

Pojďte s námi zahájit bruslařskou sezónu. Od 11:15 hod. 

– 12:15 hod. na Horáckém zimním stadionu Jihlava. 

Cena 50,-Kč. Cena za půjčení bruslí: 50 Kč. Vratná 

záloha 200,-Kč. Sraz v TyfloCentru Jihlava Brněnská 8 
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v 10:45 hod. nebo po individuální domluvě na jiném, pro 

Vás vhodnějším místě. Zveme nejen zkušené bruslaře, 

ale i začátečníky. K dispozici bude vidoucí doprovod  

a na stadionu jsou také k zapůjčení opěrné branky pro 

udržení lepší stability.   

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI VŽDY DO 
PÁTKU  

 

16. 1. 2020 čtvrtek – BESEDA S PANEM RUDOLFEM 
DESENSKÝM 

Rudolf Desenský, neboli „psycholog psů“ přijal naše 

pozvání a nabídl nám besedu, která se bude týkat 

výchovy našich psích mazlíčků. 

Akce se bude konat v prostorách keramické dílny Umění 

s handicapem na Stříbrných Terasách, na adrese 

Havlíčkova 1395/30 od 10:00 hod. 

Cena přednášky je 100,- Kč.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 1. 2020 
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23. 1. 2020 čtvrtek – ZVUKOVÁ STŘELBA 

Přijďte se zúčastnit turnaje ve zvukové střelbě. Začátek 

turnaje v 10:00 hod na adrese Chlumova 1a. Nejlepší 

střelec se může těšit na odměnu.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 21. 1. 2020 

 

31. 1. 2020 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 29. 1. 2020. 
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BLAHOPŘÁNÍ 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci lednu 

 

    František Tomek 
 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺  

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa pro 
vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, dvě, tři... 

Pak se ozve: „Ivano, máš něco?” 
„ne, vůbec nic. A ty?” 

„já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký bez 
ozdob?” 

Melanie Hroudová 

Rudolf Vlašín 

Ondřej Zmeškal 

Zdena Fleischmannová 

Jan Háva 

Romana Klečatská 

Jindřich Sobotka 

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

