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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Máme tady období, na které se určitě již všichni
nedočkavě těšíme a to prázdniny! Čekají nás dovolené,
výlety, mnoho nových zážitků, sluníčko a letní pohoda.
Věříme, že i u nás si vyberete nějakou aktivitu a strávíte
s námi společný, pohodový čas.
Nedá se jinak, ale musíme zavzpomínat na minulý
měsíc, kdy jsme podnikli mnoho zajímavých akcí.
Začátek měsíce jsme strávili na rekondici ve Zlíně.
O podrobnějším programu rekondice si můžete přečíst
na dalších stránkách časopisu. Po příjezdu ze Zlína
jsme plynule vpluli do dalších pracovních dní. Konečně
se nám vydařilo počasí a my se mohli svižnou
procházkou kochat přírodou při cestě do Luk nad
Jihlavou. Další vydařenou akcí bylo také vaření s panem
Svobodou. Jako vždy jsme si moc pochutnali, hýřilo to
u nás dobrou náladou, smíchem a vůně se linula až ven.
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Zopakovali jsme si také turnaj v kuželkách, kdy nasazení
hráčů bylo opět neuvěřitelné.
Na červenec jsme si pro vás naplánovali zajímavou
besedu o Africe, prázdninové posezení v kavárně
a abychom se také trošku hýbali, protáhneme si těla pod
vedením pana Vlašína. Věříme, že počasí bude stát na
naší straně a vydaří se nám i krásná letní procházka.

Přejeme vám krásné, pohodové prázdniny, vydařenou
dovolenou a rádi se s vámi opět potkáme

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava
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KNIHY DO UŠÍ
PRÁZDNINY V ČESKU
Autor: Ladislav Zibura
Žánr: cestopisy
Čte: Martin Písařík, Alexander Hemala
Rozsah: 1 audiodisk (11:07:08)
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká
Výlet

za

vším,

co

jste

o

česku

nevěděli.

Vydejte se s Ladislavem Ziburou na dvouměsíční výlet
po českých luzích a hájích a připomeňte si, v jak
rozmanité a krásné zemi žijeme. Můžete se těšit na
vyprávění plné zajímavostí, pozoruhodných příběhů
z naší historie a setkání se svéráznými lidmi. Navštívíte
všech čtrnáct českých krajů, načerpáte tipy na vlastní
výpravy a jako obvykle se také od srdce zasmějete. Tak
přisedněte do roztomilého bílého autíčka a nezapomeňte
se připoutat! Váš řidič je začátečník.
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TIPY NA ZVUKOVÉ KNÍŽKY OD P. PTÁČKOVÉ

Knížky v červnu, a tak trochu i na dovolenou
Wodehouse Pelham G – Díky Jeevesi
Načitatel: Radek Valenta
Tahle knížka mě sice moc nezaujala, ale to neznamená,
že se vám nebude líbit. Takového ideálního sluhu
s všeobecným přehledem, který si vždy ví rady, by chtěl
mít každý. A takový je Jeeves. Hned na začátku knížky
náš hrdina o tohoto sluhu sice přijde, ale setkají se opět.
Zaměstná ho totiž jeho přítel. Důvodem rozchodu bylo
hraní na jistý hudební nástroj, který se nehodí
k postavení našeho hrdiny. A vůbec, náš hrdina je nucen
změnit i bydliště. Pomůže mu přítel a budoucí
zaměstnavatel Jeevese. Tady se ovšem potká s lidmi,
které by nejraději nepotkal. A jak to bude dál, to si už
přečtěte.
Knížka je z knihovny K. E. Macana č. MP 7237
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Počet stop 52
Celkový čas 9 hodin, 3 minuty a 43 sekundy

Jean Paul Belmondo – Mých tisíc životů
„Těch tisíc životů uběhlo rychle, až příliš rychle – Uběhly
stejnou rychlostí, jakou jsem řídil auta.“
Takto začíná knížka vzpomínek slavného francouzského
herce J. P. Belmonda. V knížce se dozvíme něco o jeho
rodině, odkud vlastně pochází jeho rodina a jaké bylo
jeho dětství. Taky povídá o sobě. A co myslíte? Byl to
mazánek, nebo spíš rebel? Řeknu jen tolik, že jeho role
hodně napoví. Dozvíme se, jak náročná byla cesta
k divadlu a na filmové plátno. Co všechno si prožil. Jaká
byla padesátá léta ve Francii, nakolik se lišila od těch
našich…
Knížku čte Jiří Krampol. Je to jeho hlas v češtině, tedy
máte dojem, že vám tohle všechno vypráví sám slavný
Bebel. To je Belmondova přezdívka. Jak k ní přišel,
najdete taky v této audioknížce.
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Audioknihu vydalo nakladatelství Práh Praha, v roce
2017.
Počet stop je 24. Každá je označená názvem kapitoly.
Jen u dvou je pokračování kapitoly předešlé.
Celkový čas 9 hodin a 11 minut.

Ladislav Zibura – Pěšky mezi budhisty a komunisty
Znáte Nepál? Nejsou to jen vysoké hory. Je to také
rovinatá část na jihu. Sem moc horolezců nejezdí. Máme
možnost prostřednictvím tohoto mladého cestovatele
poznat život v této zemi. Jak tam lidé žijí, jak to tam
vypadá a taky jaký je rozdíl mezi těmi neznámými
a známými destinacemi. Každopádně, vy nemusíte mít
pevné boty, abyste ten výlet dali. A když už myslíte, že
náš cestovatel toho má plné zuby, odletí si do Číny.
A přes Tibet. Přistane v hlavním městě Sečuanu, (píši,
jak slyším) Tcheng-du. Odtud se vydá na strastiplnou
cestu mezi komunisty. A nemá to lehké. Nedomluví se,
všude jen silnice, tunely, Ale, co vám budu povídat.
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Poslechněte si to. A i další jeho knížky. Jsou dobré
a ukazují, že to, co vidíme v televizi existuje a je
mnohem barvitější, než se nám podává. Jak taky
všechno nacpat do krátkých reportáží z takových míst?
Knížka obsahuje dvě CD a počet stop není uveden.
Celkový čas je ale 11 hodin a 30 minut. Na každém CD
je putování po jedné zemi.
Vydalo nakladatelství Bizbook. Ve společnosti Albatros
Media a. s.
A tohle všechno vám přečte sám autor.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
UZAVŘENÍ PRODEJEN POMŮCEK NA ZAČÁTKU
PRÁZDNIN
Obě prodejny Tyflopomůcek - v Praze i v Olomouci budou mít od 1. 7. 2022 do 12. 7. 2022 zavřeno
z technických důvodů. Vyřiďte si své nákupy prosím
před, nebo pak až po tomto termínu.

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA 5000 KČ
Rozhodnutí

vlády,

respektive

speciální

zákon

o jednorázové dávce 5000 Kč na každé dítě do osmnácti
let s hrubým příjmem rodičů do jednoho milionu korun,
se po připomínkách stále ještě ladí.

10

NAVÝŠENÍ DŮCHODŮ
Vláda rozhodla o dalším zvýšení procentní části všech
důchodů o 5,2 % od září. Je to už třetí zvýšení důchodů
v tomto roce – poprvé se důchody zvyšovaly v lednu,
podruhé v červnu. Ministr práce a sociálních věcí Marian
Jurečka k tomu řekl: „Zvýšení důchodů je vzhledem
k růstu cen a životních nákladů nutný. Příjemci důchodů,
ať už starobních, invalidních nebo jiných, patří mezi
nejvíce zranitelné skupiny lidí. Valorizace pomůže
uvolnit jejich napjaté rozpočty.“
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NOVĚ POŽÁDÁTE O DÁVKY ONLINE
Během následujících týdnů plánuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí spustit online formulář, díky kterému by
pro lidi mělo být snadnější žádat o některé dávky, včetně
jednorázové novinky ve výši 5 tisíc korun na dítě.

Od července bude možné žádat online o příspěvek na
bydlení, v srpnu má přibýt i možnost žádat o rodičovský
příspěvek a jednorázových pět tisíc korun na dítě,
následně se přidá i přídavek na dítě.
Žádat o dávku kompletně skrze webový formulář bude
možné, pokud projde novela zákona o státní sociální
podpoře, díky které už pracovníci na úřadech práce
nebudou trvat na originálních dokumentech a postačí jim
lejstra ofocená například na mobilní telefon.
„Slibujeme si od toho, že online forma umožní žádat
většímu

počtu

žadatelů,“

říká

Iva

Merhautová,

náměstkyně pro sociální pojištění a nepojistné dávky na
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ministerstvu. Konkrétně u příspěvku na bydlení očekává,
že může v červenci přibýt 140 tisíc nových žádostí.
Vzhledem k tomu, že novela má platit už od pátku,
připouští náměstkyně, že jde téměř o minuty, aby se to
stihlo.
„Jsou tam i další důležité změny. Například už se
nebude popisovat rozpis položek u nákladů na bydlení,
už tam nebude rozpis na částky za výtahy a za
popelnice,“ dodává k příspěvku na bydlení náměstkyně
Merhautová.
Místo papíru soubory PDF či JPG
Podmínkou

online

komunikace

ale

bude ověření

elektronické identity, podobně jako u dávek zaměřených
na podporu válečných uprchlíků a domácností, které se
jich ujaly.
„Potřebujeme stoprocentně vědět, že jste to vy. Jakmile
budete chtít tento kanál použít, musíte mít elektronickou
identitu občana,“ vysvětluje Karel Trpkoš, náměstek
ministra práce odpovídající za informační technologie.
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Možností, jak získat elektronickou identitu, je několik –
od kódu na CzechPointu, přes eObčanku po Bankovní
identitu, tedy služby, kdy se lidé na úřad přihlásí
prostřednictvím svého bankovního účtu. Tuto možnost
aktuálně nabízí sedm bankovních domů: Air Bank,
Česká spořitelna, ČSOB, Fio bank, Komerční banka,
MONETA Money Bank a Raiffeisenbank.

Očekáváme,
nejrozšířenější

že

bankovní

prostředek,

identita
který

bude

budou

asi

žadatelé

využívat,“ říká náměstek Trpkoš.
Nutné dokumenty – například náklady na bydlení,
náklady na energie, výplatní páska prokazující příjmy či
potvrzení o studiu u dětí – postačí nafotit. Formulář bude
akceptovat dokument ve formátu PDF, ale i JPG a PNG.
Formulář se zeptá i na dobu fixace energií
Online žádost by měla být pro občany dostupná skrze
portál

ministerstva – mpsv.cz či

Úřad

práce

na

stránkách uradprace.cz. Mluvčí ministerstva práce Eva
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Davidová uvedla, že žádosti budou dostupné přímo
z úvodních stránek obou institucí.
V úvodu si musí žadatel zadat telefon a e-mail. Právě,
na ten se po úspěšné žádosti pošle potvrzení.
Následně projde formulářem, kde například zaklikne, za
který měsíc příspěvek na bydlení žádá, za jakou
nemovitost a dále bude muset uvést náklady na bydlení.
Například zálohy na energie bude moci prokázat třemi
platbami z elektronického bankovnictví.

Ve formuláři bude možné i dobrovolně zadat, do kdy má
žadatel fixované ceny za energie. Podle náměstka to
v praxi pomůže žadatelům – systém bude vědět, že po
fixaci můžou náklady vzrůst, a tedy se zvýší příspěvek
na bydlení.
„Do formuláře půjde i vložit přeplatek a nedoplatek.
Standardně to má člověk v mailu, nebo si to může
stáhnout na portále svého obchodníka s energiemi,“ říká
náměstek Karel Trpkoš.
15

Složitější bude nutnost uvést i další osoby ve společné
domácnosti. Zde bude nutné například doložit potvrzení
o studiu u dětí a u některých osob vyplnit a ofotit
dokument, ve kterém informace stvrzují.
Závěrem je třeba vyplnit, jakou formou má být dávka
vyplacená, dále podepsat prohlášení, že jsou údaje
pravdivé, a udělit souhlas s uchováním osobních údajů.
Mluvčí ministerstva Eva Davidová doplňuje, že i od
července dál bude stále možné vyřídit dávky na úřadech
práce.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domacizivot-v-cesku-nove-pozadate-o-davky-online-na-bydlenii-5000-kc-na-dite-207705
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MILOSTIVÉ LÉTO 2
Pokud zákon po Poslanecké sněmovně přijme i Senát,
kde se nyní nachází, pokračování Milostivého léta 1
potrvá opět tři měsíce, a to počínaje zářím 2022. Týká
se exekucí zahájených před 28. říjnem 2021 a umožní
zbavit se příslušenství dluhů (úroků, penále, nákladů
spojených s vymáháním) u veřejných institucí, státních
a polostátních firem. Dlužník musí sám exekutorovi
sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel
milostivého léta a o informaci o výši dlužné částky
k úhradě. Vždy musí splatit jistinu dluhu. Exekutor je
povinen odpovědět do 15 dnů a při překročení této lhůty
se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada
nákladů exekuce má být 1815 Kč s DPH. Dobrovolně se
přidala i Moneta Money Bank, která nabízí svým
klientům v prodlení delším než 90 dnů, a to i těm, kteří
se dostali až do stadia exekuce, doplatit závazky bez
sankcí a úroků. Nabídka se vztahuje jen na nezajištěné
půjčky nepodnikajícím fyzickým osobám i živnostníkům
17

a netýká se dlužníků v insolvenčním řízení. Lhůta na
doplacení jistiny pro klienty v exekuci je 3 měsíce, pro
ostatní až 7 let, kdy jim banka nastaví nový splátkový
kalendář. Další velké banky o podobném postupu
uvažují,

například

Česká

spořitelna,

ČSOB

a Raiffeisenbank, naopak s ním nepočítá Komerční
banka.

Zdroj: https://www.sons.cz/07-2022-Informace-aodpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONSP4012478.html
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NAVIGAČNÍ CENTRUM SONS
Tento rok slaví Navigační centrum SONS patnácté
narozeniny. Je to neuvěřitelné, ale už tolik let pomáhá
zrakově postiženým při cestování i v běžném životě.
Je to už dlouhá doba, a proto Vám chceme znovu
připomenout, v čem Vám Navigační centrum může být
nápomocno, a hlavně Vám nabídnout vyzkoušet si
služby Navigace přímo v každodenní praxi.

V čem konkrétně Vám pracovníci Navigačního centra
mohou pomoci?
• Plánování cest a tvorba itinerářů: Pokud potřebujete
vyrazit do neznámého prostředí, můžete si nechat
připravit podrobný popis cesty tak, aby byl vhodný
pro

orientaci

zcela

nevidomého

nebo

těžce

slabozrakého.
• Online navigace: Když se na cestě dostanete do
nečekané

situace,

může

Vám

na

základě

videohovoru, nasdílené polohy nebo i běžného
19

telefonního hovoru operátor dohledat dopravní
informace, říci, kde přesně se nacházíte a kudy jít
a poskytnout jakékoli další užitečné informace, které
lze online dohledat.
• Vzdálená asistence: Kdykoli se dostanete do
situace, kdy je potřeba pomoc vidícího, můžete se
videohovorem

spojit

s operátorem,

který

vám

vizuálně cokoli zkontroluje, přečte a podobně.

Vyzkoušejte si Navigaci
Každý, kdo se přihlásí, bude mít od nás během léta, tedy
od 21. 6. do 23. 9. celkem 10 výpomocí zdarma.
Přihlaste se předem nebo jednoduše ve chvíli, kdy
budete potřebovat asistenci, kontaktujte Navigační
centrum, a jakmile vám operátor pomůže, zaregistruje
vás k možnosti celkem 10 letních výpomocí. Kontakty na
Navigační centrum jsou následující:
Telefon: 221 462 412
Mail: navigace@sons.cz
20

Skype: live:navigace
Provozní doba je od 8:00 do 18:00 ve všedních dnech
a 9:00 až 17:00 o víkendech.
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NOVÝ DOTYKOVÝ TELEFON V TYFLOCENTRU
JIHLAVA, O.P.S.
Tyflocentrum Jihlava, o.p.s. pořídilo nový dotykový
telefon s operačním systémem android a nadstavbou
corvus.

Co je corvus?
Corvus je set modulů určených ke zpřístupnění
vybraných
s

zařízení,

operačním

především

systémem

chytrých

android

telefonů,

nevidomým

a slabozrakým. Zároveň výrazně usnadňuje práci
s chytrým telefonem i jiným skupinám uživatelů, zejména
seniorům, lidem s poruchami motoriky, s poruchami
čtení, ale i praktickým lidem, kteří chtějí od telefonu
především

jednoduché

a

přehledné

uživatelské

prostředí.
Corvus je jedinečný program vyvíjený nevidomými pro
nevidomé. Tak můžeme využít svých praktických
zkušeností

ve

prospěch
22

jiných

lidí

se

stejným

postižením. Jejich problémy, potřeby a možnosti jsou
také našimi. Jsme rádi, že se ukázalo, že corvus může
být zároveň užitečnou pomůckou i pro mnoho jiných lidí
se specifickými potřebami.
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REKONDIČNÍ POBYT VE ZLÍNĚ
Nastal dlouho očekávaný den D a my se vydali vstříc
novým společným zážitkům do Zlína na sportovní
rekondice zaměřenou na seberozvoj a volnočasové
aktivity osob s těžkým zrakovým postižením, který jsme
mohli uspořádat za pomoci Nadačního fondu Českého
rozhlasu ze sbírky Světluška.
Rekondice se zúčastnilo 9 klientů.
Na cestu jsme vyrazili v pondělí 30. května. Cesta tam
byla dosti dlouhá. Nejprve jsme se svezli výlukovým
autobusem to Třebíče, kde jsme „přeskočili„ na rychlík
do Brna.

Tam jsme si zpříjemnili dobu čekání na

oblíbený žlutý autobus v Pivnici Na Rohu. Dali jsme si
výborný oběd, odpočinuli si a nastoupili do autobusu
RegioJet směr Zlín.
Po příjezdu do Zlína jsme se ubytovali v krásném
penzionu UNO a seznámili se s novým prostředím.
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A co všechno nás ve Zlíně čekalo? Zúčastnili jsme se
psychologických seminářů s PhDr. Danou Markovou na
téma Práce s emocemi s využitím čínského cvičení
Čchi-kung. Odnesli jsme si z toho například tipy, jak
zvládat svůj vztek či stresové okamžiky v každodenním
životě.
Velice přínosná pro nás byla přítomnost lektorů
prostorové orientace p. Mgr. Fronkové a p. Mgr. Karneta
z Brna, od kterých jsme se dozvěděli důležité zásady
chůze s bílou holí a historii bílé hole. Každý klient si také
vyzkoušel chůzi s bílou holí pod odborným vedením.
Abychom poznali co nejvíce z krásného města Zlín,
vydali jsme se do Zlínského mrakodrapu, kde jsme se
také svezli výtahem, kde měl T. Baťa zřízenou kancelář.
Byla nám zde přidělena velice příjemná průvodkyně,
která nám sdělila mnoho zajímavostí.
Baťův

mrakodrap nechal

Baťa ve Zlíně podle
Karfíka v

postavit Jan

projektu

letech 1936–1938 jako
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Antonín

architekta Vladimíra
sídlo

ředitelství

obuvnické firmy Baťa. Budova má číslo 21, říká se jí
proto „jednadvacítka“.
Dalším krásným navštíveným místem byla zoologická
zahrada Lešná. Zoo je tak rozsáhlá, že jsme ani nestihli
navštívit všechna zákoutí. Největší zážitek nám přineslo
bezpochyby krmení a hlazení rejnoků. Je to vskutku
neobyčejný zážitek a vřele ho všem doporučujeme.
Abychom využili volný čas co nejvíce, ve čtvrtek večer
jsme se vydali zahrát si bowling. Vládla tam skvělá
nálada se soutěžním duchem.
Jelikož rekondice byla sportovní, nemohly chybět ranní
rozcvičky před snídaní, u kterých jsme se krásně protáhli
a byli jsme připraveni užít si plnohodnotně každý den.
Také přes den jsme se různě protahovali a procvičovali
svá těla.
V pátek nás čekalo zhodnocení rekondice, rozloučení se
Zlínem a cesta zpět do Jihlavy, která se vydařila dle
představ, tak jako vše ve Zlíně.
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Rekondiční pobyt byl sice náročný, ale moc krásný,
využitý na 100 %!
Věříme, že si to všichni užili do poslední chvíle a již teď
se těšíme na další společné rekondice.

Seminář s PhDr. Danou Markovou

Cvičení Čchi-kung

27

Výuka prostorové orientace

Výlet do Zlínského mrakodrapu

28

Hlazení a krmení
rejnoků byl krásný
zážitek

Společná fotografie
ze Zoo Lešná u
slonů.

Společná
fotografie před
odjezdem

29

ZHODNOCENÍ REKONDICE
Jsem velice ráda, že jsem se účastnila rekondičního
pobytu ve Zlíně. Celý pobyt byl velice dobře připravený.
Zajímavá byla přednáška s paní PhDr. Markovou
a cvičení.
Návštěva muzea T. Bati a výtahu a mrakodrapu.
Velmi přínosná pro nás všechny byla prostorová
orientace s lektory z Brna.
Mnoho krásných zážitků mám také z návštěvy Zoo.
Rejnoci a Kiwi jsou pozoruhodní.
Celý pobyt byl v pohodové atmosféře a velký dík patří
všem zaměstnancům TyfloCentra.
Velké poděkování také patří nadaci Světluška.
Také patří poděkování velkému znalci Zlína Radovanovi.
Každý

pobyt

je

pro

mne

samostatnosti.
Děkuji Hana Dvořáková
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další

posun

k lepší

VAŘENÍ
V úterý 21. 6. se opět v TyfloCentru uskutečnila velmi
oblíbená aktivita vaření s Pepou Svobodou, tentokrát
byly na pořadu dne Boloňská omáčka se špagetami
a jako sladká tečka na závěr Tiramisu. Sešli jsme se
v hezkém počtu a rozdělili jsme si úlohy. Nejprve jsme
začali chystat boloňskou omáčku. Na olivovém oleji jsme
zpěnili cibulku a přidali mleté maso. Když se maso
zatáhlo, přidali jsme na tenko nakrájený řapíkatý celer,
mrkev a rajčata z plechovky i s nálevem. Nakonec jsme
směs podlili červeným vínem a nechali vše krásně
provařit a probublat. Jakmile to v hrnci začalo vřít, stáhli
jsme plamen a pozvolna vařili.
Mezi tím vším jsme začali připravovat sladkou tečku ke
kafíčku Tiramisu. Nejprve bylo potřeba vyšlehat vajíčka
do pěny, následně jsme přidali mascarpone, až nám
vznikl krásný nadýchaný krém. Cukrářské piškoty jsme
namáčeli v silné rozpustné kávě, ke které jsme přilili
kapku mandlového likéru a kladli je jeden vedle druhého
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do zapékací mísy. Když bylo dno pokryté piškoty, potřeli
jsme je krémem a postup opakovali. Na závěr jsme horní
vrstvu poprášili kakaem a dali chladit.
A pak jsme všechno společně snědli. Bylo to vydařené
dopoledne a moc se těšíme na další společné vaření.
Článek napsala p. Špinarová, DiS.

Pan Vondra, pan Svoboda a pan Vlašín připravují ingredience
na boloňskou omáčku
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Paní Parkosová, paní
Limberková a pan Vondra
připravují dezert

Společná fotografie u stolu
a servírování jídla
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RECEPTY
Boloňská omáčka
Suroviny:
olivový olej
máslo
cibule jemně nasekaná
řapíkatý celer, nasekaný
mrkev nahrubo nastrouhaná
hovězí maso mleté nebo směs hovězího a vepřového
sůl
pepř
muškátový oříšek 1 špetka
víno červené
konzervovaná rajčata krájená 500 g
parmazán strouhaný, k podávání
tagliatelle nebo špagety
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Tiramisu
500 g Mascarpone
5 lžic cukru krupice
5 vajec
2x malý panák Amaretto (nebo mandlové aroma)
hrnek silné černé kávy
1 balení Savoiardi (italské dlouhé piškoty obalené v
cukru)
tmavé kakao na posypání
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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
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ZAJÍMAVOST
Nejlepší turistická místa v Česku
Zámek Ploskovice
Zámek si v letech 1720 – 1730 nechala vybudovat
velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská jako
svou letní rezidenci. Současná podoba zámku pochází
z 2. pol. 19. století, kdy v rámci rozsáhlé rekonstrukce
bylo přistavěno jedno patro a zámek byl přizpůsoben pro
císaře Ferdinanda V. Vnitřní prostory zámku jsou typické
pro

umělecký

styl

2.

pol.

19.

století

a připomínají dobu letních pobytů rakouského císaře
a

českého

krále

Ferdinanda

V.

Habsburského.

V suterénu zámku je možné navštívit vodní jeskyně
neboli „grotty“.
Zámek Stránov
Tento

novorenesanční,

architektonicky

významný

zámek, který se rozléhá v obci Jizerní Vtelno, vznikl
přestavbou původního gotického hradu z 15. století.
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Z jeho původní podoby se dochovala jen výrazná
kamenná věž a v následujících staletích byl několikrát
přestavován. Současný pohádkový vzhled zámku je
výsledkem poslední novorenesanční úpravy z 19. století.
Od roku 1917 byl zámek majetkem Josefa Šimonka,
prezidenta Škodových závodů, jehož rodina zde žila,
dokud nebyl objekt v roce 1948 znárodněn. Od roku
2003 je zámek opět v rukou rodiny Šimonkovy a v roce
2004 byl otevřen veřejnosti. V rámci prohlídek jsou zde
k vidění zrekonstruované zámecké interiéry nebo
můžete vystoupat na zmiňovanou gotickou hradní věž
s krásnou vyhlídkou do krajiny.
Pančavský vodopád
Vodopád je svou výškou 148 metrů nejvyšší vodopád
v Česku. Nachází se v Krkonošském národním parku,
přibližně 1 km od Labské boudy, na Pančavském
potoce. Jde o typický kaskádovitý vodopád, kdy voda
padá skalnatým pádem z hrany Pančavské louky na dno
Labského dolu. Má čtyři hlavní stupně a výška vodopádu
se mění podle množství protékající vody. Nejvydatnější
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je při jarním tání sněhu, což je obvykle koncem dubna
a začátkem května. V blízkosti vodopádu se na červené
turistické stezce mezi Labskou a Vrbatovou loukou
nachází vyhlídka, ze které lze vidět pouze vrchní část
vodopádu. Celý vodopád je možné pozorovat z modré
turistické trasy vedoucí Labským dolem.
Valašské muzeum
Skazen v Rožnově pod Radhoštěm založený roku 1925
patří mezi nejstarší a nejznámější skanzeny lidové
architektury ve střední Evropě. Dřevěné městečko, které
je jeho nejstarší částí, se rozkládá v městském parku
a představuje podobu historického náměstí tvořeného
souborem originálních dřevěných staveb, přenesených
především z rožnovského náměstí. Valašská dědina
umístěná na svahu Karlova kopce zase představuje
unikátní

soubor

více

než

60

lidových

staveb

prezentujících každodenní život ve valašské vesnici od
konce 18. století do poloviny 20. století. Nejmladší část
Mlýnská dolina zase představí návštěvníkům dodnes
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funkční technické dřevěné stavby na vodní pohon –
vodní mlýn, valchu, pilu a hamr.
Mlýn Kuželov
Větrný mlýn nacházející se nad obcí Kuželov je jedním
z mála dochovaných větrných mlýnů holandského typu
u nás. Postaven byl roku 1842 jako obecní mlýn, svou
činnost ukončil v roce 1946 a po rozsáhlé rekonstrukci je
od 70. let 20. století přístupný veřejnosti jako jedna
z expozic Technického muzea v Brně. Mlýn má
kuželovitou kamennou konstrukci, která nese otočnou
střechu se šindelovou krytinou a čtyřmi křídly větrného
kola. V přilehlých obytných a hospodářských budovách
je zřízena expozice horňáckého bydlení a hospodaření
na přelomu 19. a 20. století, jejíž součástí je i ukázka
zemědělského nářadí a nástrojů na údržbu mlýna.
V červenci se zde konají tradiční národopisné Horňácké
slavnosti.
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Drábské světničky
Drábské světničky je bývalá skalní pevnost vypínající se
na okraji skalního masivu nedaleko vrchu Mužský
v

Příhrazských

skalách.

Jedná

se

o

skupinu

pískovcových bloků oddělených úzkými puklinami, na
kterých byl dříve ve 13. století založen skalní hrad.
V dobách husitských válek byl celý komplex obnoven
a doplněn o další obytné prostory. Po bitvě u Lipan byla
celá lokalita opuštěna a stavby chátraly. Do dnešních
dnů se zde v několika výškových úrovních dochovaly
dvě desítky do skal vytesaných světniček, zbytky chodeb
a

také

tesané

základy

po

dřevěných

stavbách

a mostních konstrukcích. Hlavní část vrcholových partií
skalních bloků je propojena soustavou žebříků a mostů,
ze kterých se naskýtá nádherný výhled do okolí.
Zámek Nebílovy
Nebílovský zámek je představitelem vídeňské barokní
architektury, v českých zemích ojedinělé, jejímž autorem
je rakouský architekt J. L. von Hildebrandt. Dnešní
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podobu získal zámek přestavbou mezi lety 1706 – 1719,
kterou inicioval tehdejší majitel Adam Jindřich ze
Steinau. Zámek poté vlastnil rod Černínů z Chudenic
a od roku 1816 byl využíván jako hospodářský dvůr. Po
náročné rekonstrukci je od roku 1998 zámek zpřístupněn
veřejnosti.

Prohlídková

trasa

vede

obnovenými

zámeckými interiéry, vybavenými rokokovým a barokním
mobiliářem, evokující atmosféru venkovského sídla
z přelomu 18. a 19. století. Od roku 2014 je součástí
prohlídky také proslulý taneční sál s unikátními iluzivními
malbami od Antonína Tuvory.
Zámek Manětín
Zámek se nachází v půvabném městečku Manětín, které
je pro množství barokních památek a soch nazýváno
„Barokní perlou západních Čech“. Jeho současná
podoba je dílem velkolepé barokní přestavby, k níž došlo
po velkém požáru města a velké části a velké části
tehdejšího renesančního paláce roku 1712. Přestavbu
inicioval majitel panství, hrabě Václav Josef Lažanský,
se

svou

manželkou

Marií
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Gabrielou

–

rozenou

Červnovou. Na obnově města i zámku se tehdy podíleli
vynikající barokní umělci své doby. Zámek s přilehlou
francouzskou zahradou a anglickým parkem nabízí
prohlídku

barokních

zámeckých

interiéru

rodiny

Lažanských, jehož součástí je i unikátní kolekce obrazů
zámeckého služebnictva z 1. poloviny 18. století.
Průmyslový areál Dolní Vítkovice
Historie areálu začíná v roce 1928, kdy byly založeny
Vítkovické železárny a postupně zde vznikl ojedinělý
komplex těžké průmyslové výroby. Na konci 20. století
byla výroba zastavena a průmyslový areál s unikátním
souborem

industriální

architektury

se

proměnil

v jedinečné vzdělávací a kulturní centrum. Mezi
atraktivity patří novostavba Velkého světa techniky se 4
stálými interaktivními expozicemi. Malý svět techniky U6
sídlící v budově energetické ústředny, multifunkční hala
Gong či vyhlídková věž Bolt Tower, vzniklá moderní
nástavbou vysoké pece č. 1. Komentované prohlídky
představí areál bývalého dolu Hlubina i vysokou pec č. 1
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a seznámí návštěvníky s historií Vítkovic, těžbou uhlí
a výrobou koksu a železa.
Bazilika sv. Prokopa v Třebíči
Bazilika je řazena ke skvostům středověkého stavitelství
a je pro svoji jedinečnou architektonickou hodnotu
zapsána na seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Byla vybudována v letech 1240 –
1260 jako součást třebíčského benediktinského kláštera
v

románské-gotickém

slohu.

V

roce

1468

byla

poškozena při obléhání města vojsky Matiáše Korvína
a později byla více než staletí využívána ke světským
účelům. Po obnově provedené v 1. polovině 18. století
ve stylu barokní gotiky byla zasvěcena sv. Prokopovi
a

začala

sloužit církevním

potřebám. Posledními

úpravami prošla v letech 1924 – 1935. Nejcennější částí
baziliky je vstupní portál, nástěnné malby v opatské kapli
a románská krypta.
https://www.bajkeri.cz/serial-ii-nejlepsi-turisticka-mista-vcesku/
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IN – OUT
Víte, co si představit pod cestováním s názvem
WWOOFing?
WWOOFing je dobrovolnická činnost na ekologických
farmách

zprostředkovaná

platformou

WWOOF.

WWOOF neboli World Wide Opportunities on Organic
Farms je síť lokálních organizací spojující ekologické
farmy, rodinná hospodářství a zahradnictví, která hledají
dobrovolníky na dočasnou výpomoc bez nároku na
peněžní odměnu. Hlavním cílem WWOOF je poskytnout
dobrovolníkům

jedinečnou

zkušenost

s

prací

na

organické farmě. Kromě toho WOOFing umožňuje
dobrovolníkům poznat zvyky místních a sdílet zkušenosti
se stejně smýšlejícími lidmi.
Na

rozdíl

od

všemožných

přísně

formálních

dobrovolnických projektů pod hlavičkou Evropské unie je
WWOOF většinou založen jen na ústní dohodě mezi
vámi a daným farmářem. Je tedy jen na tobě, jestli
zůstaneš týden nebo půl rok, sám nebo s celou rodinou,
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jestli budeš pomáhat se sekáním sena, dojením koz
nebo hlídáním dětí.
Co od WWOOFingu očekávat?
Nepsaným pravidlem WWOOFingu je, že dobrovolníci
na farmách pracují přibližně 6-7 hodin denně. Odměnou
za jejich práci jim je strava a ubytování. Pokud se
chystáš vyrazit WWOOFovat na delší dobu, staneš se
přímo součástí hostitelské rodiny/farmy se všemi klady
i zápory, které k tomu patří. Od WWOOFingu nečekej
zajištění pracovní smlouvy, vyřízení cestovních víz,
seznam povinného očkování, hrazené pojištění nebo
kapesné. Naopak se spíše dočkáš rodinné atmosféry,
nevšedních zážitků a příjemného pocitu z dobře
odvedené práce. Navíc z první ruky poznáš, jak žijí
místní lidé a dozvíš se toho spousty o ekologickém
zemědělství, udržitelném životním stylu a zdravém
stravování. Taky si určitě vyzkoušíš činnosti, ke kterým
by ses jinak nikdy nedostal.
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Síť farem, které přijímají WWOOFery, je celosvětová
a zahrnuje ekologická hospodářství ve 120 zemí.
Jednou ze zapojených zemí je i Česká republika, kde se
v současnosti nachází 28 aktivních organických farem.
https://www.mladiinfo.cz/dobrovolnictvi-na-ekofarmekdekoli-na-svete-zkuste-wwoofing/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
PARKY V POHYBU
• 6. 6. 2022 10:00 - 26. 9. 2022
• Každé pondělí cvičení zdarma pro všechny.
• 60 minut s instruktorem. Program je vhodný i pro
začátečníky.
• Sraz u dětského hřiště v parku Skalka

POJĎTE

NA

VYCHÁZKU

S HOLEMI

NORDIC

WALKING
• 12. 7. 2022 9:45
• Dopravní hřiště nebo Stará plovárna
• Sraz na Dopravním hřišti v 9:45 (kde si můžete
zapůjčit hole) nebo v 10:00 na Staré plovárně.
Vycházka s odborným vedením MUDr. Ireny
Zimenové.
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• Na akci zvou: Zdravá Vysočina z.s., Zdravé město
Jihlava, Kraj Vysočina, Senior Point a Státní
zdravotní ústav.

VYSOČINA FEST 2022

• 7. 7. 2022 14:00 – 9. 7. 2022
• Letní amfiteátr Jihlava
• Třídenní festival s našlapaným programem
BEDŘICHOVSKÁ PADESÁTKA
• 9. 7. 2022 od 6:00 hod.
• Start a prezentace: hala TJ Sokol Bedřichov
• Turistická akce pro širokou veřejnost, pochod
a cyklojízda na různě dlouhé trasy.

CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
• 16. 7. 2022, 7:00 – 12:00 hod.
• DKO, Tolstého 1455/2, Jihlava
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• V

zájmu

numismatika,

sběratelů

je

odznaky,

především

pohlednice,

filatelie,

pivovarské

suvenýry, starožitnosti a další.
• Objednávky stolů: J. Horský, 724
hasici.horsky@centrum.cz
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149 304,

AKCE V ČERVENCI
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.
12. 7. 2022 úterý – BESEDA O AFRICE
Přijďte se zúčastnit velice zajímavé besedy o Africe od
paní Aleny Hrdinové, která pracovně i osobně Afriku
navštěvuje. Součástí besedy bude také praktická
ukázka. Beseda bude probíhat od 10:00 hod.
v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brtnické 15.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 7. 2022

13. 7. 2022 středa – POSEZENÍ V MUZEJNÍ
KAVÁRNĚ
Pojďme si užít prázdninovou pohodu na zahrádku
Muzejní kavárny v Jihlavě. Posezení se uskuteční od
13:00 hod. Sraz v TC Brtnická 15 nejpozději ve 12:45
hod., popřípadě před Muzejní kavárnou.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 7. 2022.
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19. 7. 2022 úterý – POHYBEM KU ZDRAVÍ ANEB
CVIČENÍ NA ČERSTVÉM VZDUCHU
Protáhneme svá těla jednoduchými protahovacími cviky
pod vedením pana Vlašína, abychom se udržovali
v kondici i přes letní období. Cvičení nebude nikterak
náročné a bude se konat venku od 9:30 hod. Sraz v TC,
na Brtnické 15 v 9:15 hod.
Neváhejte a přijďte se s námi rozhýbat!
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
15. 7. 2022

20. 7. 2022 středa – SEZNÁMENÍ S TELEFONEM
BlindShell Classic 2
Zúčastněte se semináře, při kterém Vás pan Jakubík
seznámí s tlačítkovým telefonem BlindShell Classic 2.
Seminář bude probíhat od 10:00 hod. v TyfloCentru
Jihlava, o.p.s. na Brtnické 15.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO
18. 7. 2022

53

26. 7. 2022 úterý – PĚŠÍ VÝLET DO RANTÍŘOVA
Ani o prázdninách nezahálíme a podnikneme pěší
procházku z Jihlavy do Rantířova.
Délka procházky je zhruba 7 km.
Sraz v TC v 9:15 hod. Společný odjezd ze zastávky
MHD Tylova linkou A v 9:28 hod. směr Masarykovo
nám. dolní, z Masarykova náměstí dolního v 9:42 hod.
linkou C, na zastávku Horní Kosov, odkud se vydáme
pěšky do Rantířova.
Na oběd půjdeme do restaurace U Tomáše v Rantířově.
Z Rantířova pojedeme zpět do Jihlavy vlakem v 15:08
hod., příjezd do Jihlavy v 15:20 hod.
S sebou pohodlné sportovní oblečení a obutí, pití.
S ohledem na počasí se může trasa procházky změnit.
Pokud by nám počasí nepřálo, uspořádáme turnaj ve
zvukové střelbě.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 22. 7. 2022.

PETANQUE v Jihlavě – termín bude upřesněn
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci červenci

Adéla Bodišová
Petra Limberková
Eliška Polanská
Patrik Šanda
Stanislav Antonín Novotný
Radim Řehůřek
Ondřej Mareš
K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví
jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺
Učitel vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím a ptá
se: "Může mi někdo říct příklad?"
Pepíček se přihlásí. "Tak mluv, Pepíčku," vyzve ho
učitel. "Mno, když ztratím vysvědčení, tak je to nehoda.
A když ho tatínek najde, je to neštěstí."
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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
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