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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Vítáme Vás v krásném letním měsíci červnu. Slunečné
počasí nás již přivítalo, avšak ani déšť nás neminul, a to
zrovna ve chvíli, kdy jsme měli naplánovanou procházku
do oblíbené Kolničky. Náhradní program se však vydařil
více než dobře a my jsme si užili krásné posezení
v jihlavské Muzejní kavárně. Také exkurze u koňů v nás
zanechala úžasné dojmy. Byly to skvělé společné
zážitky. Soutěživí klienti si zase užili turnaj v kuželkách,
který si pro velký úspěch v červnu znovu zopakujeme.
Na konci května jsme s některými z Vás odjeli do Zlína
na rekondiční pobyt, který byl velice vydařený a o kterém
se více dozvíte v dalším čísle časopisu Střípky z Jihlavy.
V červnu si zavaříme s panem Svobodou italskou
kuchyni, která je prostě a jednoduše velkým lákadlem.
„Objednali“ jsme si také hezké počasí na vycházku do
Luk nad Jihlavou, která nám snad konečně vyjde.
Zopakujeme si i tvoření z keramiky či si můžete
potrénovat paměť s p. Ing. Beránkem přes skype.
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Těšíme se na Vás při společných aktivitách a na krásné
zážitky s Vámi

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava
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KNIHY DO UŠÍ

PORODNÍ SESTRA Z OSVĚTIMI
Autor: Magdalena Knedlerová
Žánr: Polský román, druhá světová válka
Čte: Jana Stryková
Rozsah: 1 audiodisk (08:53:13)
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká

Další transport vězňů směřuje do Osvětimi. Je mezi nimi
i Stanisława Leszczyńská, porodní asistentka z Lodže...
Román inspirovaný životním příběhem ženy, která
v osvětimském koncentračním táboře vedla více než
3000 porodů.
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TIPY NA ZVUKOVÉ KNÍŽKY OD P. PTÁČKOVÉ

Jennifer Ryan
Sbor Chylburských dam
Čte: Hana Benešová
Muži odešli do války a ženy musí nějak udržet běh
všeho, co dosud fungovalo.
Tato knížka popisuje dění ve vesničce u Doweru, která
v roce 1940 řeší zánik mužského sboru. A nejen to. Věci
se na tuto vesnici hrnou neúprosně a dokonce mají
možnost poznat následky bombardování. V další linii
tady probíhá záměna miminek, která je plánovaná
a

neměla

by

být

odhalená,

vztah

mladé

dívky

z prominentní rodiny k muži, který je ve službách
špionážní služby. Domácí násilí v této rodině, protože
pan generál je despota, který nesnáší ženy. Je tady taky
jedna uprchlice z Československa… Tohle všechno se
proplétá v zajímavém ději. Ten během půl roku úplně
obrátí životy zdejších lidí naruby.
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Kniha je psaná formou dopisů a deníků. O to je
zajímavější, protože jsou tam různé náhledy na události,
které se dějí. Je napínavá a i poučná.
Celkový čas: 1 CD je 7 hodin 24 minut 51 sekund
2CD je 6 hodin 19 minut, 12 sekund
Knížka je z knihovny Karla Emanuela Macana. Je
zařazena pod číslem: MP7258.

Knížky z minula
Stephen Clarke
Merde Imposible
Tohle je doporučení knížek, které mě bavily. Tohle je jen
jedna z nich, těch knížek o „merde“ vyšlo asi pět. Jsou
v knihovně K. E. Macana a dost mě bavily. Popisují život
Angličana, který se rozhodl pracovat a později podnikat
ve Francii. Neměl to vůbec jednoduché a dokázal se
dostat do mnoha složitých situací, ze kterých potom
musel nějak vybruslit. Jak se mu to dařilo, to je v těchto
knížkách krásně a humorně popsané. Taky se tady
dočteme, jak fungují úřady ve Francii, jak to mají cizinci
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složité a jaké mohou být překážky, které se vám
připletou do cesty, ani nevíte jak.

Terry Pratchett
Soudné sestry
Čarodějky na cestách
Dámy a pánové
Ti, kteří už třeba znají knížky o Mrakoplašovi a jeho
dobrodružstvích nebo o Samuelu Elániovi, který vládne
noční hlídce, může vyzkoušet ještě tuhle sérii. Bábi
Zlopočasná je čarodějka, tedy léčitelka a samorostlá
ženská, která bere život tak, jak jde. V těchto knížkách je
popsán příběh nejen její, ale také Magráty Česnekové,
nejmladší čarodějky z této skupinky, kterou doplňuje
ještě stařenka Ogová.
Soudné sestry jsou tak trochu detektivka. Čarodějky na
cestách nám představí pohádky z nezvyklého pohledu
a Dámy a Pánové nám ukáže, jak může být nebezpečné
porušovat určitá pravidla.
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Knížky si můžeme jak koupit na CD, tak domluvit
výpůjčku v knihovně K. E. Macana.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Světluška – půjčovna
kompenzačních pomůcek
a sportovního vybavení pro
zrakově postižené
Víte, že naše Půjčovna kompenzačních pomůcek
a sportovního vybavení funguje už skoro jeden rok?
• Půjčovna je určena všem lidem s těžkým zrakovým
postižením bez ohledu na věk a lidem o zrakově
postižené pečující (rodiče, opatrovníci a odborníci).
• Půjčovna má celorepublikovou působnost. Pomůcky
rozváží a do půjčovny sváží zpět zdarma dopravce.
• Pomůcku je možné si půjčit až na rok nebo dle
potřeby.
• Výpůjčka je zpoplatněna jednorázovým poplatkem,
který je příspěvkem na uvedení pomůcky do
původního stavu pro dalšího vypůjčitele.
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Co v půjčovně najdete?
• Kamerové lupy – stolní, přenosné kapesní
• Telefony – BlindShell, Apple iPhone
• Tablety a iPady včetně SW výbavy
• Notebooky včetně příslušenství a SW výbavy
• OrCam MyEye, náramek Sunu Band, Apple Watch
• Drobné kompenzační pomůcky – Colorino, VPN,
záznamník
• Pro školáky – Pichtův psací stroj, geometrická sada,
hry
• Pro děti a rodiny – světelný panel s doplňky, dětské
závěsné kolo, cyklopřívěs, hry
• Tandemová kola

Veškeré podrobnosti ohledně ceny, délky zapůjčení,
způsobu půjčení a vrácení pomůcek i katalog aktuálně
nabízených pomůcek naleznete na světluščím webu.
Podrobnosti

o

Půjčovně

naleznete

zde: https://svetluska.rozhlas.cz/pujcovnakompenzacnich-pomucek-a-sportovniho-vybaveni8468607
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Aktuální

katalog

s

dostupnými

pomůckami

zde: https://svetluska.rozhlas.cz/katalog-pomucek-asportovniho-vybaveni-8468616
Kontakt:
www.svetluska.net/pujcovna
pujcovna@svetluska.net
+420 774 481 028
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ZVÝŠENÍ ŽIVOTNÍHO A EXISTENČNÍHO
MINIMA
Částky životního a existenčního minima se od 1. dubna
2022 zvýšily o 10 %. Nově tak životní minimum pro
jednotlivce činí 4250 Kč a existenční minimum vzrostlo
na 2740 Kč.
Životní

minimum

společensky

je

uznaná

definováno
hranice

jako

minimální

peněžních

příjmů

k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb
a existenční minimum je hranicí peněžních příjmů, která
je nezbytná k zajištění výživy a ostatních základních
potřeb na úrovni umožňující přežití.
Jak životní, tak i existenční minimum jsou důležité údaje
především proto, že se od nich odvíjí nárok či výše na
některé sociální dávky a také hrají roli při stanovení
nezabavitelné částky při exekuci či insolvenci.
Vláda

navýšení

minim

od

1.

4.

2022

schválila

v souvislosti s vývojem inflace, která v únoru 2022
dosáhla už 11,1 % (meziročně) a očekává se její další
růst a kulminace mezi 13-14 %.
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Vyšší životní minimum přímo navýší dvě sociální dávky
–

příspěvek

na

živobytí

(dávka

hmotné

nouze)

a příspěvek při pěstounské péči.
Zvýšením životního minima došlo k rozšíření okruhu
osob, které mohou dosáhnout na pomoc od státu.
Konkrétně se jedná o tyto dávky: přídavek na dítě,
porodné, příspěvek na péči a doplatek na bydlení.
U příspěvku na péči se jedná o zvýšení počtu lidí, kteří
mohou dosáhnout na tzv. zvýšení příspěvku na péči
o 2000 Kč, které je upraveno zákonem o sociálních
službách v ustanovení § 12 – například tedy rodiči,
kterému naleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené
dítě do 18 let věku a jehož rozhodný příjem a příjem
osob s ním společně posuzovaných je nižší než
dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby
a osob s ní společně posuzovaných podle zákona
o životním a existenčním minimu.
Zvýšení životního a existenčního minima má též dopady
na příspěvek na zvláštní pomůcku a mimořádnou
okamžitou pomoc.
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Příspěvek na zvláštní pomůcku, jejíž cena je nižší než
10 000 Kč se poskytne v případě, je-li příjem osoby
žadatele a příjem osob s ní společně posuzovaných
nižší než osminásobek životního minima jednotlivce
nebo životního minima společně posuzovaných osob.
Zdroj:
https://www.sons.cz/05-2022-Informace-a-odpovedi-nadotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONSP4012018.html
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INFORMACE O VSTOUPENÍ SONSU NRZP
Sons

České

právoplatným
postižených.

republiky

zapsaný

spolek

členem

Národní

rady

zdravotně

na

jihlavském

25.

dubna

2022

se

se

stal

magistrátě konalo zasedání Krajské rady NRZP, kde
byla za řádného člena rady zvolena předsedkyně
odbočky Sons Jihlava a krajská koordinátorka paní
Marie Fialová. Díky tomu bude mít náš spolek možnost
přímo se vyjadřovat a zapojovat do řešení otázek,
spojených s problematikou zrakově postižených v kraji
Vysočina.

Paní Fialové gratulujeme.
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TYFLOCENTRUM BRNO, O.P.S.
POŘÁDÁ 15. ROČNÍK SOUTĚŽE
V PROSTOROVÉ ORIENTACI A
SAMOSTATNÉM POHYBU TYFLOBRNO 2022
Již jsou to čtyři roky, kdy proběhl poslední ročník
soutěže v prostorové orientaci TyfloBrno 2018, jejímž
hostitelem byla městská část Brno střed. Proto nyní
nadešel čas na přípravu dalšího ročníku, který se
uskuteční v městské části Brno – Královo pole.
15. ročník soutěže proběhne v sobotu 17. září 2022.
Soutěž je určena především nevidomým, kteří brázdí
ulice našich měst a obcí samostatně bez průvodce
a chtějí si vyzkoušet neznámou trasu podle návodu.
Soutěžit může i ten, kdo se nebojí dočasně vyměnit
nejdůležitější lidský smysl – zrak – za klapky na očích,
černočernou tmu a bílou hůl.
Doufáme,

že

odměnou

pro

účastníky

bude

nezapomenutelný zážitek. Vidící si odnesou lepší
schopnost vcítit se do potřeb těch, kteří jsou o zrak
17

trvale připraveni. Nevidomí zase vzpomínky na společně
strávené chvíle a utvrzení v tom, že „slepotou život
nekončí“ a že „přijímat podanou ruku na cestě tmou“ je
sice fajn, ale není nad to, když si člověk dokáže pomoci
sám.

Zahájení soutěže: 9:00 hod. v prostorách auly nového
Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky na ulici
Chaloupkova 7, Brno – Královo Pole.
Start prvního soutěžícího: 9:30 hodin
Vyhlášení výsledků: v 15:30 hod.
Předpokládaný konec soutěže: v 16:00 hod.
Další informace:
Na

místě

bude

pro

účastníky

zdarma

zajištěno

občerstvení a oběd.
Soutěžící potřebují: bílou hůl, dobrou obuv a oblečení
i do deště, funkční MP3 přehrávač nebo zařízení, která
přehrají MP3 v případě požadavku itineráře k soutěži ve
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formátu MP3. Účastník musí mít v takovém případě
vlastní kabel pro připojení k PC, náhradní baterie, plně
nabitý mobilní telefon nebo nabité baterie do MP3
přehrávače, vysílač povelů (VPN) a také dobrou kondici,
odvahu a sportovního ducha. Soutěží se bez vodícího
psa.
Počet soutěžících je omezen na max. 20 účastníků. Pro
účastníky a zejména vítěze budou připraveny jako již
tradičně medaile a ceny.
Přihlásit se můžete nejpozději do pátku 9. září u Lucie
Mikušové, tel.: 515 919 667, mobil: 774 715 091
Vyplněnou

přihlášku

prosím

zašlete

na

e-mail:

mikusova@tyflocentrumbrno.cz

V případě většího zájmu bude rozhodovat pořadí
přihlášených, proto s odesláním neotálejte.
Na výše uvedených kontaktech vám rádi zodpovíme
i vaše případné dotazy.
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Pokud máte zájem o přihlášku, pište na email:
cabajova@tyflocentrumjihlava.cz

20

KUŽELKY
V úterý 10. května jsme se vydali vstříc novým zážitkům
a sice na kuželky do Kuželny Cháb v Jihlavě. Zkušenosti
máme již s bowlingem, ale s kuželkami se někteří z nás
setkali poprvé. K dispozici jsme měli 2 dráhy a rozdělili
jsme se tedy do mužského a ženského týmu. Nás žen
tam bylo sice o něco více, ale hodů jsme měli
dohromady úplně stejně.
Nejprve jsme hráli „na pohodu“ žádný stres a nervy.
Později se začal projevovat především v pánském týmu
velice soutěživý duch a začali jsme se předhánět, kdo
vyhraje.
Nálada byla výborná, a nakonec přece jenom vyhrál tým
žen, ale mužové se statečně drželi do poslední chvíle.
Týmová hra v nás zanechala tak silný dojem, že jsme se
rozhodli turnaj v kuželkách opět znovu zopakovat.
Chcete se bavit? Přidejte se příště k nám!
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Fotografie účastníků turnaje v kuželkách
Zleva: p. Tomek, p. Limberk, p. Neckářová, p. Limberková,
p. Jakubík, p. Cabajová, p. Heuschneiderová, p. Šulerová,
p. Šopa, p. Špinarová
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EXKURZE U KOŇŮ
Byl krásný slunný den 18. května 2022, kdy jsme se
s našimi klienty vypravili na již dlouho očekávaný výlet
na malou rodinnou farmu do Starých Hutí u Smrčné.
Cílem tohoto výletu byla projížďka na koních, zajímavé
povídání o těchto zvířatech a především spousta nových
zážitků pro naše klienty a neméně i pro nás, zúčastněné
zaměstnance.
Nejprve

jsme

se

svezli

městskou

hromadnou

dopravou do vesnice Smrčná, kde na nás již čekala milá
dcera naší paní „koňařky“, která nás doprovodila
zkratkou, pohodovou procházkou, přímo na místo
prohlídky. Když jsme se ubírali k cíli, vyhlížel nás již
zbytek celé rodiny. Příroda je zde naprosto okouzlující.
Krásný terén, jako stvořený pro vyjížďky právě na
koních. Čekaly nás tu čtyři velcí koně a dva malí poníci.
Jelikož jsme byli všichni úplní začátečníci, bedlivě jsme
naslouchali pokynům zkušených instruktorů. Dozvěděli
jsme se o správném sedu a ovládání koně. Nasadili
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bezpečnostní helmy, které jsme dostali k zapůjčení
a vyrazili vstříc novým zážitkům. Tempo se vždy řídilo
zkušeností zdatného jezdce. Každý měl svého vodiče,
proto nebyl žádný důvod nějaké obavy, či strachu.
Každý začátek je těžký a každá zkušenost v sedle je
znát, ale ta únava byla velmi příjemná. A ač se nám
vůbec nechtělo, čekala nás zpáteční cesta zpět do
každodenní reality. Rozloučili jsme se s velmi milou
rodinou, slíbili si, že se ještě určitě někdy uvidíme
a vyrazili na zpáteční cestu. Tentokrát jsme se vydali
opačným směrem, směr Hybrálec. Cestou jsme míjeli
božsky čistou studánku, kde jsme se všichni příjemně
osvěžili. Přítomní vodící pejsci měli možnost se řádně
vyběhat, poněvadž jsme byli na cestě úplně sami
a pomalou chůzí mohli dojít do cíle. Bohužel nebo
bohudík jsme byli všichni tak příjemně unavení, že se
nám maličko zkomplikoval odjezd autobusu zpět do
Jihlavy. Ujel nám přímo před nosem! Nenechali jsme si
však krásný den ničím zkazit a než přijel autobus jiný,
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vyprávěli jsme si na zastávce zážitky z právě prožitého
pohádkového dne.
Akce se velmi vydařila a my se budeme těšit, snad
v nejbližší době, na příští návštěvu!
Petra Neckářová

Smějící se kůň jménem Drobek
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PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE
Jelikož pohybu není nikdy dost, nabízíme Vám možnost
individuální projížďky na tandemovém kole s pracovníky
TyfloCentra v Jihlavě.
Jízdu si domluvte na tel. č.: 724 865 566.

Fotografie pana Jakubíka a pana Limberka na tandemovém
kole
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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
27

ZAJÍMAVOST
Francouzský vysokorychlostní vlak TGV
Do Prahy přijel legendární oranžový vlak TGV, který byl
před 40 lety u zrodu vysokorychlostních železnic ve
Francii a který překonal světový rychlostní rekord.
Česká

správa

železnic

s

ním

chce

propagovat

vysokorychlostní tratě v Česku. Vlak je od neděle
k vidění na pražském hlavním nádraží. V následujících
dnech pojede do Brna, Jihlavy a do Ústí nad Labem.
Jean-Marie Grimler začal pracovat pro francouzské
dráhy, když mu bylo 19 let.
„Byl jsem pyšný, když mi řekli, že budu pracovat na
TGV. Tohle je legendární jednotka č. 16, která 26.
února 1981 překonala světový rychlostní rekord. Vlak jel
tehdy 380 km/h,“ vzpomíná pro Radiožurnál Grimler.
Vlak byl na začátku vysokorychlostních tratí ve Francii
a právě díky němu je možné v současnosti jezdit i přes
500 km/h. Na tomto vlaku se také poprvé vyzkoušel
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bezolejový kompresor, který se dnes používá všude na
světě.
Jean-Marie Grimler říká, že vlak vrátil francouzským
železničářům hrdost. „Pokaždé, když už mám svou
práci v depu na pařížském předměstí hotovou, tak mi
začíná druhá dobrovolná šichta,“ dodává.
Spolu se svými kolegy vlak opravují a udržují. Tento
vlak

skončil

v pravidelném

provozu

v roce

2018

a najezdil přes 13 milionů kilometrů, hlavně na trase
mezi Paříží a Lyonem.
„V září roku 1981 byla hotová jen část této tratě.
V druhé polovině jezdily obyčejné vlaky. Tehdy jsme si
nedokázali představit, že postavíme vysokorychlostní
železnici až do Marseille. Potom jsme ale vybudovali
další trasy – k Atlantiku i na sever Francie. Teď jezdíme
dokonce až do Velké Británie,“ popisuje začátky
vysokorychlostní železnice Grimler.
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Typická oranžová
K legendárnímu vlaku neodmyslitelně patří oranžová
barva, právě s ní si Francouzi spojují začátky TGV.
„Cílem bylo tento vlak odlišit. Dřív byly vlaky zelené.
Existovaly návrhy na modrou a oranžovou barvu.
Nakonec zůstala oranžová. V té době byla velmi
populární,“ vysvětluje zaměstnanec francouzských drah
a historik Francois Vielliard.
Je to podruhé, co vlak TGV přijel do Česka, poprvé to
bylo v roce 1990. Vlak TGV Atlantique tehdy překonal
rychlostní rekord 515 km/h.
Starší, ale významnější
Moderní francouzské vlaky TGV jsou v současnosti plně
vytížené, proto do Česka vyrazil sice starší, ale o to
historicky významnější model.
„Všechny naše vlaky TGV jsou využívané na sto
procent. Na některých tratích můžeme kvůli údržbě
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zastavit jen jeden vlak. Jednotka č. 16 je tady přesně
pro tyto účely, aby vyprávěla náš příběh, jak jsme
začínali v 80. letech a kam jsme se vypracovali až do
dvacátých let 21. století,“ sděluje technik francouzských
železnic, který s TGV jede do Česka.
Basile Maniloff bude v Česku vlak také představovat.
Česká

správa

železnic

chce

prostřednictvím

oranžového vlaku TGV lidem přiblížit plány svých
vysokorychlostních tratí.
Blízká budoucnost
První úseky vysokorychlostních tratí v Česku se můžou
začít stavět už za pár let. „Zahájení stavby prvních
úseků předpokládáme v roce 2025.
První vlaky svezou cestující po nových tratích kolem
roku 2030,“ informuje generální ředitel Správy železnic
Jiří Svoboda.
Vysokorychlostní vlaky v Česku by měly jezdit až
dvakrát rychleji než současné spoje.
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„Plánovaná komerční rychlost je 320 km/h. Je ale jasné,
že prvních zhruba deset kilometrů na cestě z Prahy
vlaky pojedou běžnou rychlostí. Stejné to bude na
posledních pěti kilometrech tratě u Brna. Budoucí
vysokorychlostní železnice v Česku budou navrhované
a stavěné na 350 km/h,“ upřesňuje Teybe.
Díky vysokým rychlostem by cesta z Prahy do Brna
měla v budoucnu zabrat méně než hodinu a do Ústí nad
Labem méně než půl hodiny.
https://www.irozhlas.cz/
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IN – OUT
JAK SE ŘEKNE ZMRZLINA?
Blíží se konec prázdnin a s
ním neodmyslitelně i doba
dovolených. Možná by Vás
tedy mohlo zajímat, jak se
nazývá zmrzlina v destinaci,
kam třeba vyrazíte….
Italské GELATO, chorvatský SLADOLED či anglický ICE
CREAM Vás asi nepřekvapí, ale španělské HELADO,
turecká DONDURMA a řecké PAGATO´ by se mohlo
hodit. Ti, kteří navštíví Balaton si objednají FAGYLALT,
otužilci u polské části Baltu vyzkouší LODY.
Kdo zamíří do arabského světa může překvapit pouliční
prodejce objednávkou ALAYAS KARIM. Latiníci mohou
vyzkoušet, zda někdo porozumí jejich GLACIAJO
a esperantisté GLACIES CREPITO.
Pokud by toho stále nebylo dost pak vězte, že v jazyku
Zulů je zmrzlina I-AYISIKHILIMU a v klasické čínštině je
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to BINGQÍLÍN. Zmrzlinářova vývěska u čínské zdi bude
vypadat asi takto 冰淇淋 :-))
https://www.moje-zmrzlina.cz/jak-se-rekne-zmrzlina/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
DEN ZDRAVÍ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ

• 8. 6. 2022 13:00 – 17:00
• Horní část Masarykova náměstí v Jihlavě
• Měření: krevního tlaku, tuku v těle, podkožního
tuku, viscerálního tuku, kosterní svaloviny, BMI,
hmotnosti, výšky, síly stisku, síly dechu…

• Test životního stylu, pitný režim, nabídka literatury,
individuální

poradenství

s lektory

zdravého

životního stylu

• Všechna měření, testy i poradenství jsou zdarma

TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI –
prof. John Scharffenberg, MD

• 9. 6. 2022 18:00
• Mošnova 1, Jihlava
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• 98 letý odborník v oblasti zdravotní prevence
a výživy

JIHLAVSKÉ PIVNÍ PÁBENÍ A EUROJACK JIHLAVA

• 11. 6. 2022 11:00 hod. – 12. 6. 2022 18:00
• Amfiteátr Jihlava
• 10. ročník festivalu minipivovarů v areálu letního
kina Heulos v Jihlavě tradičně spojený se závody
dřevorubců Eurojack.

• Čeká Vás bezva zábava a spoustu super piv z
českých minipivovarů.

POUŤ KE SVATÉMU JÁNU
• 19. 6. 2022 od 16:00 hod.
• Od ZŠ Křížová ke Kostelu sv. Jana Křtitele
• Průvod havířků ke kostelíku svatého Jána a po mši
bohatý kulturní program až do večera!
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AKCE V ČERVNU
Každý čtvrtek
ON-LINE CAFÉ
Udělejte si pohodlí, k tomu kávu, čaj, či jiný chutný nápoj
a připojte se k nám na skype, na online „posezení“ od
10:00 hod.
14. 6. 2022 úterý – TRÉNINK PAMĚTI - online
Proběhne online, na skypu, pod vedením pana Ing.
Jaroslava Beránka. Trénink bude probíhat od 9:00 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 6. 2022

15. 6. 2022 středa – TRADIČNÍ PROCHÁZKA DO
KOLNIČKY
Pojďte s námi na tradiční procházku do Luk nad Jihlavou
zakončenou obědem v Kolničce. Při nepřízni počasí se
uskuteční turnaj ve zvukové střelbě.
Sraz v TC na Brtnické 15, v 9:15 hod., společný odjezd
ze zastávky Tylova v 9:36 MHD linkou F směr
Masarykovo nám. dolní, z Masarykova náměstí dolního
37

odjezd v 9:48 hod. linkou č. 12 směr Malý Beranov.
Celková délka pěší trasy je cca 7 km. Návrat do Jihlavy
autobusem ve 13:20 hod. nebo pozdějším 14:38 hod.
dle toho, v kolik hodin do Luk dojdeme. Počítejte raději
s příjezdem do Jihlavy ve 14:55 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
13. 6. 2022

18. 6. 2022 sobota – FESTIVAL ROBINSON
S HITRÁDIEM VYSOČINA
Přijďte nás podpořit na festival, který pořádá Rodinný
park Robinson Jihlava společně s Hitrádiem Vysočina.
Festival začíná ve 13:00 hod. na adrese Pod Jánským
kopečkem 5712/38. Vstupné zdarma.
TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. bude mít na festivalu
stánek, kde bude prezentovat svoji činnost a kam nás
můžete přijít podpořit.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 16. 6. 2022
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21. 6. 2022 úterý – VAŘENÍ
Navrátíme se opět k oblíbené činnosti vaření. Pan
Svoboda si pro nás připraví vaření italské kuchyně.
Tentokrát si připravíme špagety bolognese a k tomu
nějaký dobrý dezert.
Maximální počet účastníků na akci je 5. Suroviny na
vaření zakoupíme a částku následně rozpočítáme mezi
účastníky.
Akce se uskuteční v TyfloCentru Jihlava, o.p.s., na
Brtnické 15, od 10:00 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
17. 6. 2022

22. 6. 2022 středa - KUŽELKY – KUŽELNA CHÁB
Kuželky v Jihlavě v Kuželně Cháb, ulice Erbenova 2.
Akce se bude konat od 10:00 do 12:00 hod. Sraz
v TyfloCentru Jihlava, o.p.s., na Brtnické 15 v 9:15 hod.,
poté odjezd MHD linkou F ze zastávky Tylova v 9:36
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hod. na zastávku Masarykovo nám. dolní., potom odjezd
linkou C směr U autobusového nádraží.
S sebou si prosím vezměte čistou sportovní obuv na
přezutí (sálová obuv pevná s čistou podrážkou NE
pantofle).
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 20. 6. 2022

29. 6. 2022 středa – KERAMIKA
Přijďte si za námi vyzkoušet vyrábění nejrůznějších
výrobků z keramiky. Můžete si vyrobit něco dle svého
uvážení, či se nechat inspirovat našimi nápady.
Výrobky obdržíte až po vypálení.
Počítejte s příspěvkem za každého účastníka ve výši
50,-

Kč.

Příspěvky

budou

sloužit

na

zakoupení

keramické hlíny.
Akce proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brtnická 15,
od 10:00 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 27. 6. 2022

40

BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci červnu
Eva Bohuslavová
Vladimír Bodiš
Ing. Josef Matuš
Dagmar Neuwirthová
Jana Tučková
František Hynek
Hana Dvořáková
Alena Stanická
K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví
jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺

Blondýnka si v letadle sedne k oknu. Za chvilku k ní
přijde fešný chlapík a povídá: „Promiňte, slečno, ale toto
sedadlo je moje.“
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Blondýnka: „Dej si odpich, mladej, takový blbý finty
znám… neotravuj!“
Chlapík pokrčí rameny a prohodí: „No, tak si to letadlo
nastartuj sama.“
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DÁRCI A SPONZOŘI
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Bc. Tomáš Havlík
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Časopis vydává:
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brtnická 15, 586 01 Jihlava
tel.: 724 865 566 nebo 774 064 330
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
www.tyflocentrumjihlava.cz

45

