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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Přijde vám to také tak neuvěřitelné, že nastává 

předposlední měsíc v roce? Podzim je již v plném 

proudu, avšak v posledních dnech jsme si mohli užít 

krásných slunečních dní, dá se říct až babího léta. Po 

změně času si však musíme zvyknout na kratší dny  

a zajisté se pomalu budou objevovat nižší teploty  

a sychravější dny. Užijme si proto ještě naplno každý 

slunečný den a krásného podzimu, který nám příroda 

nabízí. 

V říjnu proběhla veřejná sbírka Bílá pastelka. 

Poděkování patří všem, kteří nám se sbírkou pomáhali  

a aktivně se zapojili. Jde nejen o pracovníky TyfloCentra 

Jihlava, ale také studenty, kteří se sbírky aktivně 

účastnili. Jednalo se o studenty ze Střední odborné 

školy sociální u Matky Boží Jihlava a také studenty  

z Akademie Světlá nad Sázavou. Nechyběla ani účast 

praktikantek, které momentálně v TyfloCentru působí. 

V neposlední řadě patří velké díky také paní Petře  

a panu Ladislavu Limberkovým, kteří se sbírky s námi 
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ochotně zúčastnili. Bližší informace o vybrané peněžní 

částce ve sbírce Bílá pastelka prozatím nejsou 

uveřejněné. Více se dozvíte v dalším vydání časopisu 

Střípky z Jihlavy. 

Ohlédněme se za říjnovými aktivitami, kdy se velice 

vydařila beseda s hokejistou p. Oldřichem Válkem. 

Účast na besedě byla hojná a pan Válek od nás dostal 

na památku podepsanou bílou hůl. Povedené bylo také 

vaření, či podzimní procházka, která byla alternativou za 

odloženou exkurzi v divadle.  

V listopadu se můžete těšit na velice různorodé akce. 

Tradičně se zúčastníme ochutnávky čajů u pana Kotrby 

s možností zakoupení adventních čajových sad, 

půjdeme si zahrát golf či se můžete zúčastnit prezentace 

kompenzačních pomůcek. Neméně zajímavé budou také 

besedy či tvůrčí dílna, kdy budeme tvořit macramé. 

Nabídka aktivit je široká proto neváhejte a přijďte si za 

námi zpříjemnit podzimní dny       

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 
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KNIHY DO UŠÍ 

 
 
TAJNÉ ŽIVOTY MARILYN MONROE 
 
Autor:  Anthony Summers 

Žánr: biografie 

Čte: Vasil Fridrich  
Rozsah: 1 audiodisk (05:49:25) 

Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 

Biografie z pera anglického novináře přináší řadu nových 

svědectví o životě i tragické smrti Marilyn Monroe - jedné 

z nejpopulárnějších filmových hvězd 50. let 20. století. 
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TIPY NA ZVUKOVÉ KNIHY OD P. PTÁČKOVÉ 

 

Evžen Boček 

Aristokratka ve varu 

Čte: Veronika Khek Kubařová 

Provozovat hrad není žádná legrace. Je třeba to brát  

s nadsázkou.  

Je jaro nějakého roku – patrně v devadesátkách. Rodina 

Kostků je bez peněz a nejspíš i iluze jsou trochu 

pocuchané, ale bojuje. Chystá se sraz aristokratů  

v Karlových Varech. Pan Kostka si myslí, že bude vše 

grátis, jen on musí reprezentovat. Paní Kostková chce 

vidět princeznu Dianu. A Marie se nechce raději ani 

zúčastnit. Řeší stále návštěvníky. Buď nechodí vůbec,  

a nebo chodí tolik, že je to až ubíjející. Funguje reklama 

v Blesku, i když je značně pofiderní? Tak to prostě chodí 

na Kostce. Marie píše svůj deník fakt dobře.  

CD čas: 3 hodiny 39 minut 

Stopy 17, plus ukázky z dalších knih.  

Vydavatelství ONEHOTBOOK, www.onehotbook.cz 
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Dominik Landsman 

Karanténa s moderním fotrem  

Čte: Filip Švarc 

Při poslechu této knihy si člověk uvědomí, co se ty dva 

kovidové roky všechno dělo a co všechno jsme 

zapomněli. 

Možná je znáte. Malého Čeňka a jeho rodiče Natašu  

a Moderního fotra. Knížka je psaná s nadsázkou, ale 

formou deníku. Tady si člověk zpětně promítne, co 

všechno se stalo v roce 2020. Jak postupovala tato 

nebezpečná viróza, která hrozila vymřením lidstva  

a nakonec je to jen horší chřipka. Ano. Teď to vidíme  

s odstupem a je očkování a dokonce i léky. To tenkrát 

nebylo a jen se strašilo a nikdo nevěděl, co bude. 

Každopádně, nebudu to tady rozepisovat. Je to hodně 

kontroverzní téma. Doporučuji každopádně tuto knížku, 

abychom si zrekapitulovali to, co nám tyto dva roky daly 

a vzaly.  

CD čas: 5 hodin, 19 minut 

Nakladatelství Témbr vydalo knížku v roce 2021.  
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Ladislav Zibura 

Prázdniny v Česku 

Čte: Martin Písařík a Alexandr Hemala 

Zibura si udělal řidičák a nechodí už pěšky a nejezdí 

stopem… 

Ano. Je covid a jsou zavřené hranice a cestování je na 

bodě nula. To se těžko plánuje. Nakonec se dá jezdit 

aspoň po republice. Tak je toho třeba využít. Vždyť 

člověk by měl znát svou vlast a pak teprve poznávat 

svět. Zibura to měl naopak. Měl obavu, co vůbec mu 

tohle cestování přinese. Nakonec z toho vznikla tato 

knížka a plno dalších námětů na cestování. A změna. Už 

nejezdí stopem, ale má svoje autíčko Nissan Cube. 

Aspoň na část cesty. Knížka vám dá tipy na výlety.  

A určitě se pobavíte a užijete si pohodu i když venku 

bude zrovna mlha. Bonusem je jízda lodí z Prahy po 

Vltavě a jízda drezínou. Víc neprozradím.  

Cd čas: 11 hodin, 3 minuty 

Voxi nakladatelství www albatrosmedia.cz 
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 Ps. Znáte Michaela Crichtona? Je to spisovatel, který 

má na svědomí předlohu k filmu Jurský park. Teď jsem 

našla jeho knížky v češtině na youtubu.  

Krásný listopad přeji.  
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Dočasná úprava úředních hodin 

Od pondělí 24. 10. 2022 dojde v rámci celé ČR 

k dočasné úpravě úředních hodin, během kterých 

poskytují zaměstnanci Úřadu práce ČR služby 

klientům v rámci osobního jednání. Opatření je 

výsledkem vzájemné dohody Ministerstva práce  

a sociálních věcí a Úřadu práce ČR.  

 

Úřední hodiny ÚP ČR v období 24. 10. – 31. 12. 2022  

pondělí: 8:00‒12:00 a 13:00‒17:00  

úterý: 8:00‒11:00  

středa: 8:00‒12:00 a 13:00‒17:00  

čtvrtek: 8:00‒11:00 (pouze zaměstnanost a podání 

žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)  

pátek: 8:00‒11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů 

o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou 

pomoc)  

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-hodiny-pracovist-up-cr
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Jak podat žádost?  

Elektronicky, prostřednictvím Identity občana, dále přes 

datovou schránku, e-mailem se zaručeným 

elektronickým podpisem, poštou (s vlastnoručním 

podpisem) nebo osobně.  

Rozhodli jste se pro osobní podání? Vyplněné formuláře 

můžete odevzdat během úředních hodin na podatelně 

příslušného kontaktního pracoviště. Mimo úřední hodiny 

je vhoďte do označených boxů či schránek.  

Potřebujete pomoc? V případě obecných dotazů, nebo 

pokud potřebujete pomoc s vyplněním formuláře, se 

obraťte na Call centrum ÚP ČR (800 77 99 00 - 

bezplatná linka, e-mail: callcentrum@uradprace.cz).  

Kde najdete formuláře? Formuláře, včetně jejich 

vyplněných vzorů, jsou k dispozici na: 

www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek. 

 

Zdroj: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/docasna-

uprava-urednich-hodin  

mailto:callcentrum@uradprace.cz
http://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#oblast-davek
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/docasna-uprava-urednich-hodin
https://www.uradprace.cz/web/cz/-/docasna-uprava-urednich-hodin
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SLEPECKÁ ZÁSILKA 
 
Jelikož se nám poslední dobou množí dotazy ohledně 

podmínek zasílání poštovních zásilek slepecky, níže si 

můžete podrobně přečíst o jakou službu se vlastně 

jedná a jaké nabízí možnosti. 

Jedná se o službu, která je určena k přepravě 

písemností pořízených v Braillově písmu nebo 

zvukových záznamů pro osobní potřebu člověka 

s těžkým zrakovým postižením. Rovněž musí být 

splněna podmínka, že odesílatelem nebo adresátem 

zásilky je člověk s těžkým zrakovým postižením nebo 

zařízení pro lidi s těžkým zrakovým postižením. 

Co vše je tedy možné zasílat prostřednictvím slepecké 

zásilky? 

Jednak písemnosti pořízené v Braillově písmu, dále také 

zvláštní papíry pro potřebu lidí s těžkým zrakovým 

postižením, jestliže je odesílatel zařízení pro lidi 

s těžkým zrakovým postižením (například tedy situace, 

kdy Vám zasíláme ze Sociálně právní poradny SONS 

text odvolání či vyplněnou žádost o některou z dávek pro 

osoby se zdravotním postižením, či dokumenty  
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z TyfloCentra Jihlava, o.p.s.) A jak už bylo uvedeno 

výše, prostřednictvím slepecké zásilky lze posílat 

zvukové záznamy pro osobní potřebu lidí s těžkým 

zrakovým postižením (tohoto je hojně využíváno 

v případě zasílání zvukových nosičů z Knihovny pro 

nevidomé a slabozraké K. E. Macana). V neposlední 

řadě mohou být prostřednictvím slepecké zásilky 

odesílány jiné věci upravené pro potřebu lidí s těžkým 

zrakovým postižením (například tedy různé speciální 

pomůcky). 

Zásilka nesmí být těžší než 7 kg, její minimální rozměry 

musí být alespoň 9 x 14 cm, maximální délka jedné 

strany nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech tří 

rozměrů nesmí přesáhnout 90 cm. 

Odeslání zásilky je osvobozeno od veškerých 

poplatků. 

Podání slepecké zásilky lze uskutečnit na kterékoliv 

pobočce České pošty nebo u pověřených pracovníků 

pošt. Zásilku je vhodné v pravém horním rohu opatřit 

nálepkou nebo poznámkou „Slepecká zásilka“, 

samolepku s tímto textem obdržíte zdarma na každé 

pobočce České pošty. V levé části zásilky musí být 
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uvedena adresa odesílatele. Zásilka by měla být 

zabalena tak, aby z ní bylo poznat, co je zasíláno – např. 

Braillovo písmo se pozná hmatem, zvukové záznamy 

jsou zasílány ve speciálních textilních vacích na suchý 

zip. 

Závěrem je důležité upozornit na skutečnost, že Česká 

pošta neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou, 

poškozením nebo úbytkem obsahu obyčejné slepecké 

zásilky. 

Výše uvedené věci lze za splnění výše uvedených 

podmínek rovněž zdarma zaslat prostřednictvím 

doporučené slepecké zásilky. Výhodou tohoto způsobu 

doručování je, že lze odeslanou zásilku sledovat na 

webových stránkách pošty nebo prostřednictvím 

aplikace, předání zásilky probíhá proti potvrzení převzetí 

(poštovnímu doručovateli adresát při převzetí podepíše 

dodejku). Pošta rovněž odpovídá za případnou ztrátu, 

poškození nebo úbytek. 

Služby doporučené slepecké zásilky lze využít například 

v případě, kdy je odesíláno něco pro potřeby člověka 

s těžkým zrakovým postižením nebo organizaci 
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zastupující lidi s těžkým zrakovým postižením na 

dobírku. 

Podání doporučené slepecké zásilky probíhá stejně jako 

u běžné slepecké zásilky, navíc je však potřeba, aby 

odesílatel předal podací data on-line prostřednictvím 

aplikací Poslat zásilku, Podání Online, či přes API 

rozhraní, případně vyplnil podle předtisku v elektronické 

či papírové podobě: podací lístek nebo podací arch.  

Veškeré další informace k doporučené slepecké zásilce 

se můžete dočíst na webových 

stránkách: https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/do

porucena-slepecka-zasilka. 

 

Zdroj: https://www.sons.cz/ 

https://www.ceskaposta.cz/ke-stazeni/formulare-a-tiskopisy
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucena-slepecka-zasilka
https://www.ceskaposta.cz/sluzby/psani/cr/doporucena-slepecka-zasilka
https://www.sons.cz/10-2022-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4013265.html
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Ocenění Hanky Cabajové, DiS. 

 
Dne 6. 10. 2022 byla v rámci Týdne sociálních služeb na 

jihlavské radnici vyznamenána naše milá kolegyně 

Hanka Cabajová, DiS. 

                                                

Byla oceněna za dlouhodobý, profesionální a aktivní 

přístup v oblasti sociálních služeb pro osoby se 

zrakovým postižením. Hanka pracuje v TyfloCentru 

Jihlava od roku 2016. Je velmi přátelská a svědomitá,  

a pro svou milou a klidnou povahu je vyhledávanou 
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průvodkyní světem nevidomých. Jsme velmi rádi, že ji 

v našem pracovním kolektivu máme.  

Hani, děkujeme Ti za Tvou úžasnou práci a přejeme 

mnoho pracovních úspěchů a štěstí a radosti v osobním 

životě!  

                                         Kolegové z TyfloCentra Jihlava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanku přišel podpořit i manžel Tomáš. 
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KLIKNI A POMÁHEJ 

 
Milí klienti a příznivci jihlavského TyfloCentra, jménem 

naší organizace bychom vás chtěli opět informovat 

o tom, jak můžete podpořit naši organizaci malým 

finančním příspěvkem. Pokud rádi nakupujete po 

internetu, podívejte se na portál internetového 

nakupování givt.cz. Givt je portál, který sdružuje 

obchody, které se rozhodly podporovat dobrou věc, 

a umožňuje získávat finanční prostředky na podporu 

neziskových organizací a sportovních klubů tím, že 

nakoupíte produkty a zvolíte si navíc organizaci ze 

seznamu, kterou chcete podpořit. Pokud nakoupíte na 

tomto portálu, nemusíte se vůbec bát, že zaplatíte něco 

navíc. Platíte úplně stejnou sumu a vidíte stejné ceny, 

jako byste navštívili vybraný internetový obchod přímo.  

 

Jak nám tedy můžete přispět?  

1. První krok k podpoře naší organizace je navštívit 

internetové stránky givt.cz. Http://givt.cz/  

2. Zde si zvolíte vámi požadovaný internetový obchod 

ze seznamu obchodů, ve kterém chcete nakoupit 

vámi vybrané zboží.  

http://givt.cz/
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3. Poté si vyberete organizaci, které chcete přispět, 

tedy TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.  

4. Uvidíte procentuální částku, která bude zaslána 

z vašeho nákupu dané organizaci.  

5. Objednáte si vámi zvolené zboží.  

6. Zboží zaplatíte a portál givt.cz pošle danou částku 

vámi zvolené organizaci. Pokud budete chtít 

s nakupováním přes portál Givt pomoci, neváhejte 

se na nás obrátit. Nic tím neztratíte a zároveň 

podpoříte dobrou věc. Budeme rádi za rozšíření této 

informace do vašeho okolí a děkujeme za vaši 

podporu, které si velice vážíme. Vaše TyfloCentrum 

Jihlava, o.p.s.  

 

 

 

 

Přes GIVT jste 

nám v roce 2022 

přispěli 2004 Kč. 

Děkujeme! 
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 
 

Ve středu 5. října jsme se v TyfloCentru sešli na 

plánovaném turnaji ve zvukové střelbě. Celkem se 

turnaje zúčastnilo 6 klientů.  

Jako obvykle jsme stříleli ve 2 kolech.  

V posledních turnajích vítězství patřilo stále tomu 

samému vítězi. Proto už tak nějak všichni předpokládali, 

jak to dopadne a přišli si hru užít, pobavit se, užít si 

přítomnost ostatních a neočekávali nějaké zásadní 

změny. 

A pak to nastalo! Už při samotné hře jsem si všimla  

u některých klientů nepřehlédnutelných pokroků, 

nicméně žádné závěry jsme z toho nevyvozovala.  

Při závěrečném sčítání jsem výsledky raději několikrát 

zkontrolovala, protože nastalo TO, co nikdo 

neočekával… Vítězství tentokrát patřilo někomu jinému 

a sice paní Limberkové! Patří jí velké gratulace a jsme 

rádi, že jsme na přední příčce také spatřili ženu        
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Takže vy, kteří váháte, že účastnit se střelby nemá 

smysl, protože si myslíte, že vítězství se nedočkáte… 

neztrácejte naději a přijďte na příští turnaj zkontrolovat, 

zda vše byla jen náhoda či se mezi námi klubou další 

výborní střelci. Vše je možné!  

Na prvním místě se tedy umístila p. Limberková 

s krásným výsledkem 195,5 bodů a dostala zaslouženou 

voňavou odměnu. Nicméně ani ostatní hráči nezůstávali 

pozadu a další pořadí bylo velmi těsné.  

K obědu jsme si objednali tradičně pizzu, kterou 

tentokrát přivezli dříve než obvykle a nám všem se 

sbíhaly sliny ještě při probíhajícím turnaji. 

V tabulce můžete vidět, jaké bylo pořadí jednotlivých 

hráčů, kteří se do turnaje zapojili.  
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Pořadí Jméno 1. Kolo 2. Kolo 
Celkový počet 

bodů 

1. P. Limberková 97,7 97,8 195,5 

2. J. Vondra 96,5 98,7 195,2 

3. Z. Šopa 97,9 96,4 194,3 

4. R. Fialová 84,4 94,1 178,5 

5. L. Limberk 88,5 87 175,5 

6. H. Heuschneiderová 62,7 73,7 136,4 

 

Všem vám děkujeme za účast a těšíme se na další 

setkání s vámi na příštím turnaji. 

 

Článek napsala paní Cabajová, DiS. 
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BESEDA S P. OLDŘICHEM VÁLKEM 
 

Ve čtvrtek 19.10. se konala beseda s bývalým hokejistou 

Oldřichem Válkem v Tyflocentru v Jihlavě.  

Něco málo o jeho kariéře: 

Celé mládí a dětství prožil v Třebíči, hokeji se věnoval 

od šesti let a postupně se prosazoval, stal se 

účastníkem mistrovství republiky za tým TJ Spartak 

Třebíč, kde byl vyhlášen nejlepším střelcem, následně  

v sedmnácti letech nastoupil povinnou vojenskou službu 

v Jihlavě, tam hrál za HC Dukla Jihlava, kde strávil roky 

1982 až 1988, následně působil 2 roky ve finském 

Reipas Lahti a následně dva roky v norském Stjernen 

Hockey a opět rok v Reipas Lahti.  

Posléze se opět od roku 1993 a 1996 vrátil do HC Dukly 

Jihlava. Během působení v Jihlavě byl v sezóně 1995–

1996 na hostování ve francouzském HC Huskies de 

Chamonix. 
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Celkem v dresu jihlavské Dukly odehrál 483 zápasů  

a získal několik individuálních ocenění. Zúčastnil se 

draftu NHL, kdy byl draftován klubem Minnesota North 

Stars, nicméně v NHL nakonec nehrál. 

Hrál také za československou reprezentaci. V roce 1985 

byl členem týmu mistrů světa. Zúčastnil se také MS 

1983 a 1989, v roce 1986 byl nominován, ale pro nemoc 

nakonec ani v jednom zápase nenastoupil.  

V sezoně 1983/1984 se dělil s Vladimírem Růžičkou  

o titul nejlepšího střelce v nejvyšší soutěži. Proslul jako 

hráč velmi důrazný a fyzicky výborně připravený.  

Hrál ve Finsku, Norsku, Francii a Německu. Kariéru 

ukončil v HC Moravské Budějovice, kde je v současné 

době i asistent trenéra, dříve i hrajícím asistentem 

trenéra. Na zimním stadionu v Třebíči vede restauraci  

a řídí Moravskobudějovickou ligu ledního hokeje. 

Tato beseda se mi velice líbila. Bylo zajímavé vidět, že  

i někteří klienti o něm věděli to, co on sám o sobě vůbec 

nevěděl.  Také se mi líbili zajímavé postřehy z jeho 
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dětství a následně i z jeho kariéry. Škoda jen, že se do 

NHL nakonec nedostal, byl by určitě výborný hráč.  

Jeho syn a manželka, na něj můžou být pyšní a kdo ví, 

třeba se z jeho syna vyklube nová hvězda českého 

hokeje. 

Článek napsala praktikantka slečna Adamová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Válek držící bílou hůl podepsanou od účastníků besedy 
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„DOBRÝ DEN, JÁ JSEM SE ASI ZTRATILA!“ 
 

    Tuto větu si nechte vyprávět … 

    Moje maminka byla na svůj orientační smysl vždy 

patřičně hrdá. Nikdy jí nevadilo chodit po neznámých 

stezkách, protože věřila, že přece nezabloudí (celá 

rodina měla ovšem jiný názor – haha). Léta jí to 

vycházelo, opravdu se „Bůh zaplať“ nikdy neztratila. 

Jenomže jak roky přibývaly, něco se změnilo. To 

skálopevné přesvědčení začínalo být nahlodáváno 

ostrými zoubky nejistoty. Začala častěji spoléhat na 

tatínka, kterému stačí podívat se na oblohu, do mapy,  

a už přesně ví, kde se nachází. To je dar shůry, ten se 

asi nedá naučit a já ho mám bohudík po něm. 

    A tak se to stalo! Moje maminka se nám ztratila 

v lese. Musím říct, že to byla řádná ostuda. Je 

houbařská sezóna a rodiče, aniž by mi něco řekli, 

vyrazili na houby. Dojeli si autem na kraj lesa ve Smrčné 

u Jihlavy a dál samozřejmě pokračovali pěšky. Les mají 

celkem zmapovaný, mají tam i osvědčená místa, ale 
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bohužel tam byli naposledy před dvěma lety. Hned po 

příchodu na start jejich houbařské trasy si všimli, že 

mlází povyrostlo, cesty jsou trošku jiné, než byly  

a celkově vypadal les jinak – strašlivě. Kromě košíku, 

nože a pití neměli samozřejmě žádnou jinou výbavu! 

Bylo dost pod mrakem a moje maminka měla jenom 

blůzku od montérek, dlouhé kalhoty a holínky. Křížem 

krážem prolézali les, jehličí praskalo pod nohama  

a houby stejně nikde. Šli tedy dál, hlouběji do lesa.  

    Najednou se stalo, že maminka stála kdesi, kde to 

bylo úplně neznámé a navíc úplně sama. Ztratila se! 

Rozhled žádný, tatínek nikde a začalo pršet. Podotýkám, 

že mobil s sebou samozřejmě neměli. Po dlouhém 

vyřvávání, pískání po lese sebrala rozum do hrsti  

a začala hledat alespoň nějakou cestu, která by ji mohla 

dovézt do civilizace. 

    Mezitím, co maminka skládala v lese lesní výzvu (teď 

už se tomu smějeme), tatínek po dlouhé době, zhruba 

2h, volání sedl do auta a jel domů pro nás, pro rodinu. 

Převlékl si mokré oblečení, vzal si svůj mobil a vyrazili 



28 
  

 

 

 

jsme, směr Smrčná. Zatímco, on uháněl rychlostí světla, 

já jsem volala na policii a sháněla se po nějakých 

informacích, co máme dělat dál. Samozřejmě by bylo 

snazší, kdyby měli s sebou mobil, policie by pak 

maminku mohla lépe lokalizovat a nebyla by ta situace 

tolik dramatická. Nevěděli jsme, zdali někde upadla, 

nebo zkrátka jenom bloudí. Policie si tedy lokalizovala 

mobil můj, aby mohla poslat k lesu Smrčná hlídku. 

    Maminka se dostala k nějaké chatě, kde viděla starší 

manželský pár. Utíkala k nim a uplakaná vyhrkla: „Dobrý 

den, já jsem se asi ztratila, řeknete mi prosím, kterým 

směrem je vesnice? Máme na okraji vesnice auto  

a určitě tam bude i můj manžel, který musí mít velkou 

starost, kde jsem tak dlouho“. Ukázali jí, jakým směrem 

se má vydat, ale bohužel byla tak vyčerpaná a zmatená, 

že šla zase špatně. Pán se k mamince rozběhl, postavil 

se vedle ní, aby si byl jistý, že zase nezabloudí  

a směřoval jí, dokud na ní viděl.  

    Přijížděli jsme k lesu, policejní hlídka nám byla 

v patách a najednou se z lesa vyhrnula osoba, podobná 
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té naší milující hledané maminky. V košíku nic, nohy 

samé škrábance, vlasy nalepené na čele, žaludek 

stáhnutý strachy, mokrá, uplakaná, vykřičená, … ALE 

šťastná, že nás všechny vidí. Policejní hlídka s ní 

uzavřela pátrání, zkontrolovali, zdali je maminka fyzicky 

v pořádku a mohli jsme vyrazit domů. Bože, taková 

úleva, v autě nikdo nemluvil, jen jsme všichni tiše 

relaxovali. 

    Když líčím tento příběh, je dost lidí, kteří se diví, jak 

dospělý člověk může zabloudit tam, kde to přece dobře 

zná …. NIKDY na to nezapomenu a je to varování i pro 

ostatní – nikdy nevěřte tomu, že máte terén přečtený. 

Když se zapomenete rozhlížet a díváte se jenom na 

zem, zamotáte se spolehlivě jako moje maminka.  

A hlavně ponaučení pro další houbařskou sezónu: VŽDY 

mít s sebou nabitý mobil! 
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POKRAČOVÁNÍ RODINNÉ DOVOLENÉ…. 
 

Říkala jsem své rodině, že píši článek o naší 

dovolené v Tunisu. Bylo vtipné, jak si každý vzpomněl 

na něco svého osobního, na co prý určitě nemám 

zapomenout. Třeba moje dcera, když si četla předchozí 

část vyprávění, mi s hrozivým výrazem ve tváři 

zdůraznila, že vám sice píši o koberci v našem hotelu, 

který bohužel nikdy nepoznal vysavač, ALE že jsme tam 

taky přece měli po stěnách „semíšek“! (chudinka malá 

astmatická si myslela, že to chlupaté „cosi“, co bylo 

občas na stěnách, podobné semiši, byl též koberec  

a vůbec nechápala důvod proč, ji vlastně kdykoliv si 

chtěla na to chlupaté „cosi“ sáhnout, jí to nedovolím  

a z důrazem vyháním). Náš pan doktor alergolog by nás 

zřejmě nepochválil. Ne, nebyl to „semíšek“, byla to 

všudypřítomná plíseň. Myslím, že o hotelu toho bylo 

napsáno až dost. Ač nerada, ještě se k němu stejně 

vrátím.  



31 
  

 

 

 

Den příletu byl naprosto vyčerpávající, byl to dlouhý 

den plný neočekávaných zážitků. Po večeři, která nás 

mile překvapila, jsme každý zalezli do svých pokojů  

a usnuli. Měli jsme pokoje dva, jeden pro děti a jeden 

pro nás, což se hned druhou noc a vlastně následující 

celý týden změnilo. 

Ráno nás kupodivu probudil kohout, takový „krásný“ 

resort a my slyšeli kohouta, jako na nějaké české 

vesnici. Je pravda, že následující dny jsme ho již 

neslyšeli, zřejmě jsme měli v týdnu nějakou „kohoutí“ 

polévku, ale i tak jsem byla dost překvapená. Vykoukla 

jsem z okna a ten výhled byl… ne, v našem pokoji nám 

nešla otevřít ta již zmiňovaná okenice, ale výhled 

z druhého pokoje byl okouzlující. Viděli jsme zrovna na 

celý hotelový komplex, oblíbený zejména pro svojí 

pestrou sportovní nabídku. Areál byl zasazený do 

nádherné udržované subtropické zahrady, kde by si  

i milovníci golfu přišli na své. Byl tam jeden z největších 

bazénů s tobogány, skluzavkami a brouzdalištěm pro ty 

nejmenší a také spousty lehátek a slunečníků. Sice mi 
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přišlo trošku divné, že voda v Tunisu asi nebývá 

v bazénech modrá, ale tak zřejmě mají jiný podklad než 

třeba my v Jihlavě na Vodním ráji (haha).  

Děti samozřejmě ihned letěly ten náš „zelený“ 

bazén vyzkoušet. Když jsem viděla, jak si to neskutečně 

užívají, věděla jsem, že dostat je po celý zbytek týdne 

k moři, bude veliký problém. Měla jsem pravdu, po celý 

zbytek dovolené chodily k moři pouze sporadicky, jen 

aby se můj přítel nezlobil. Ono, dívat se na ty jejich 

znuděné puberťácké ksichtíky nebyla žádná výhra. 

Nakonec to dopadlo tak, že ke konci dovolené chodil 

přítel k moři sám a naše děti hledaly zlato v našem 

„zeleném“ bazéně. ZLATO! Ano, zlato (tedy byli jsme 

v domnění, že je to zlato). Jelikož náš resort fungoval od 

10:00 do 17:00 jako veřejné koupaliště, což nám 

cestovní kancelář opět zapomněla sdělit, byla v resortu  

v tento čas vždy spousta lidí. Když odbyla 5 hodina 

odpolední, ti naši chytří čeští chlapci skočili do bazénu  

a celkem s častou pravidelností vždy něco pěkného 

vylovili (řetízky, náramky, náušnice atd.). Mimochodem, 
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evropské dívky jsou u Tunisanů moc oblíbené, nejspíš 

pro to naše skromné oblečení. Místní dívky chodí více 

zahalené. Proto, jestli netoužíte být středem pozornosti, 

je zapotřebí se opravdu více zahalovat. Začala jsem si 

kolem sebe všímat, jak se místním chlapcům líbila moje 

okatá, maličko světlejší, dcera. Rozhodla jsem se tedy, 

že tímto dnem ulehám v pokoji já s mojí dcerou a můj 

přítel bude spát v pokoji s našimi kluky, …byl nadšený, 

přesně takto si naši dovolenou určitě představoval 

(haha).  

Dny ubíhaly rychleji a rychleji, asi také proto, že 

jsme si zvykli na všechny možné překážky a začali si 

dovolenou konečně užívat. Vždy jsme se nejvíce těšili 

na večerní programy. Jeden takový večer si naši 

„zkušení lovci pokladů“ nechali vytetovat hennou 

obrázek na ruku (prý krásná a něžná technika 

s nezapomenutelným výsledkem – tak to hlásal nápis na 

ceduli). Opravdu nezapomenutelný! Můj syn 

samozřejmě dostal alergickou reakci a po zbytek týdne 

jsme se snažili ten úchvatný, předražený obrázek smýt 
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dolů z paže. Nepovedlo se! Celou situaci zachránili 

zkušení animátoři. Ti byli skvělí, z počátku se zdáli býti 

dosti vlezlí, ale asi to tak má být a časem se z nich stali 

„kamarádi všech“. Večerní programy byly fajn hlavně pro 

rodiče, tedy nejvíce pro mne. O naše tři puberťáky bylo 

výborně postaráno (od 9 hodiny večerní začala 

discoshow) a rodiče dostali možnost si řádně 

odpočinout. Já jsem vlastně celé ty krásné večery 

proseděla u baru a zkoušela všechny možné druhy 

různých míchaných drinků. Mám pocit, že jsem je 

s pozdější dobou objednávala i v arabštině (haha). Byly 

výborné, k letní dovolené rozhodně patří. Můj přítel, 

který alkohol tolik nepije, mě po očku kontroloval a těšil 

se, … že „zase“ půjde spát s chlapci do jejich pokoje 

(haha).  

Počasí se nám ke konci týdne začalo maličko měnit, 

z nesnesitelných 40 stupňů na příjemných 30 stupňů. 

To, co to s sebou bohužel přineslo, jsme vůbec nikdo,  

a když říkám nikdo, tak opravdu NIKDO nečekali! 

V pátek, dva dny před odletem domů, se nám zdálo, že 
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se při večeři maličko zvedl vítr. Vždy po večeři jsme šli 

na, pro nás, již známé místo, venku za hotelem, kde na 

stojícím palci u nohy jsme se snažili každý den chytnout 

alespoň malinkatý signál WiFi, aby si děti mohly dopsat 

všechny sešity do školy. Při pohledu na obzor bylo vidět, 

jak se v dáli strašlivě blýská. Bohužel to nebylo na lepší 

časy. Báli jsme se, tak jsme pro tento večer vynechali  

i večerní program pro děti. Zalezli jsme každý do svých 

pokojů a snažili se ty neskutečně „nádherné“ blesky nad 

mořem (nikdy jsem nic takového nezažila) zaspat. Moje 

dcera je bohužel stejně hysterická jako já, takže když 

jsem slyšela, že z pokoje kluků vycházel „zvláštní“ zvuk 

medvěda, začala jsem být značně nervózní. Viktorka po 

hodině usnula též a já jsem se zřejmě rozhodla, že 

v případě velké vlny tsunami zachráním celý náš hotel 

(teď už se směji). Spát prostě nešlo! Vítr zvyšoval na síle 

a já měla vážně velký strach. Kolem půlnoci nám na 

pokoj začal mlátit jeden z těch místních animátorů. Bušil 

tak urputně, že vzbudil i moji dceru Viktorku. Lámavou 

anglickofrancouzskou češtinou nám řekl, ať si lehneme 
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na zem, že v případě vysklení našeho okna, které 

vlastně nešlo ani zavřít a ani otevřít, nedošlo k úrazu. 

Vítr už nabíral na takové síle, že jsme se s Viktorkou 

sbalily a šly do vedlejšího pokoje za zbytkem naší 

rodiny. S přítelem jsme se potkali na půl cesty, šel 

zrovna pro nás. Kluci v pokoji byli dost vystrašení. 

Všichni jsme se báli, lehli jsme si mezi postele na zem  

a čekali, co přijde. Ten křik těch zděšených lidí na 

chodbách našeho hotelu, nikdy nezapomenu. Pláč 

malých dětí a bouchání na všechny naše sousedy bylo 

nekonečné peklo. S Viktorkou jsme propukly v hysterický 

pláč a slibovaly si, že už nikdy nikam za hranice 

nevyrazíme. Tato hrůza trvala skoro tři hodiny. Já už 

jsem samozřejmě nezaspala vůbec, přemýšlela jsem, 

kam nejlépe při vlně tsunami s rodinou vyběhnout. Bylo 

to mé nejdelší noční hýření v životě (haha). Ráno jsme 

se vrátili do svého pokoje, okenice na okně již nevisela  

a okno bylo opravdu vysklené, všude rozfoukaný prach, 

střepy a neskutečný smrad „čehosi“. Ten pohled z okna 

byl žalostný. Slunečníky, lehátka, vlastně vše, co nebylo 
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pořádně přidělané, bylo všude rozházené. Z takové 

nádhery, taková zkáza. U ranní snídaně nám místní 

říkali, že to už dlouho, dlouho nezažili. Sami byli dost 

překvapení, co nám ten Alláh seslal. Další dny se už 

vlastně jen uklízelo.   

My jsme v neděli sbalili kufry, rozloučili jsme se 

s místními organizátory (plakali jsme, byli opravdu 

skvělí) a to, že nám při odletu v letadle někdo dvakrát 

kouřil (výzva od letušky), to už nás všechny nechalo 

úplně chladnými.  

I přesto všechno jsme přijeli z dovolené všichni 

odpočatí a moc spokojení. Zájezd přítel koupil na 

poslední chvíli, takže za cenu jistě odpovídala kvalita. 

Věděli jsme, do čeho jdeme, Tunis není zrovna 

komfortní oblast, ale ti neskutečně příjemní lidé, ta 

exotika kolem a vlastně i ta zkušenost… měla své 

kouzlo, teď už tady z obývacího pokoje, jooo... 
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    Mimochodem, pokud někoho zajímá, jestli zlato bylo 

opravdu zlato, nebo jak jsme ho vlastně převezli přes 

letištní kontroly? Ráda o tom povyprávím na našem 

Online-Café. Mějte všichni vždy krásné dovolené  

a prosím, čtěte recenze (haha)!  

                                                              Petra a její rodina 
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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 
 

Budoucnost bydlení: Bungalov vytvořený 3D tiskem 

vzniká pouhých 120 hodin 

Na 3D tiskárně je možné vytisknout ledacos. Například 

náhražku masa, protézu nebo třeba i loďku. S pomocí 

tiskárny je ovšem možné postavit dokonce celý dům. 

Vůbec první taková stavba v Evropě, která už má i své 

nájemce, vznikla v nizozemském Eindhovenu. 

Má plochu 94 metrů čtverečních, betonovou konstrukci  

a velká francouzská okna. Na první pohled se tento 

bungalov neliší od jiných moderních staveb. Bližší 

pohled na detail stěn ale napovídá, že tento domek 

vznikl odlišnou technikou než jiné stavby. 

Pohodlí a bezpečí v betonovém balvanu 

Bungalov v nizozemském Eindhovenu je úplně celý 

vytištěný na 3D tiskárně, a to jako vůbec první  

v Evropě. Pravidelné šedivé linie působí naprosto 
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přirozeně a zřejmě i proto si dům zamilovali první 

nájemníci, kteří se v něm pomalu zabydlují. 

„Je výjimečný. Jeho tvar je velmi neobvyklý. Když jsem 

ho viděla poprvé, připadal mi jako něco, co znám  

z dětství, jako velký kámen. A právě tento pocit byl velmi 

důležitý, protože cítíte hluboko uvnitř, že vám tady bude 

dobře,“ říká nová nájemnice Elize Lutzová. 

Dům je možné ovládat přes moderní aplikaci a uvnitř „3D 

balvanu“, jak si ho jeho nájemci láskyplně pojmenovali, 

je k dispozici prostorný obývák, kuchyň a dvě ložnice. 

Měsíční nájemné v tomto domečku vyjde v přepočtu na 

necelých 21 tisíc korun. 

Chirurgická přesnost stěn 

Pravděpodobně vás bude zajímat, jak se takový 

netradiční domek tiskne. Podle jeho tvůrců to není vůbec 

nic náročného. Technologové si plány samozřejmě 

nejprve rozkreslili a dům architektonicky navrhli. Díky 

tomu zjistili, z kolika kousků se vlastně bude skládat  

a kolik jich tedy bude potřeba vytisknout. Vyšlo jim číslo 
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24 a přesně z tolika dílů je také sestaven. A přestože 

jeho vytištění trvalo pouhých 120 hodin, splňuje naprosto 

všechny nizozemské stavební předpisy. 

Podrobněji popisuje způsob výroby technolog Theo 

Salet: „Když jsme si položili otázku, jak to provedeme, 

řekli jsme si, že musíme jít vrstvu po vrstvě. Nejdřív 

vytisknete první vrstvu betonu, pak další, centimetr po 

centimetru až do výšky tří metrů každou stěnu. Vždycky 

mě fascinovala otázka udržitelnosti a tady ji můžu 

aplikovat. Díky 3D tiskárně používáme jen takové 

množství betonu, jaké opravdu potřebujeme.“ Jinak 

řečeno žádný beton nepřijde nazmar, protože 3D 

tiskárna je naprosto přesná a spotřebuje přesně jen tolik 

materiálu, kolik je nutné.  

Budoucnost 3D bydlení 

Jak už jsme zmínili, je „3D balvan“ prvním vytištěným 3D 

domem v Evropě. Světové prvenství drží jeho 

předchůdce z Číny, kde v roce 2014 na 3D tiskárně 
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vyrobili architektonicky mnohem jednodušší dům, který 

měl tři rovné stěny z betonu, jež doplnila prosklená část. 

Nizozemští technologové mají jasný cíl – používat 3D 

tisk do budoucna ve stavebnictví jako jeden z možných 

způsobů efektivní a také udržitelnější stavby nových 

domovů pro statisíce Nizozemců, kteří si teď kvůli 

nedostatku bytů jen stěží hledají vlastní bydlení. „Milion 

domů, jako je tento, asi nepostavíme. Ale ta technologie 

nám může velmi usnadnit stavbu podobných domů třeba 

v kombinaci s různými jinými materiály, jako je beton  

a dřevo,“ upřesňuje Theo Salet. 

https://www.stoplusjednicka.cz/   

 

 

 

  

https://www.stoplusjednicka.cz/budoucnost-bydleni-bungalov-vytvoreny-3d-tiskem-vznika-pouhych-120-hodin
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IN – OUT 
 

Halloween 

Jak vznikl Halloween? 

Žádná Amerika, Halloween původně pochází ze Skotska 

a Irska. Název tohoto svátku vznikl zkrácením skotského 

All Hallow´s Eve, který se odehrával v předvečer svátku 

Všech svatých 31. října. Na tento den vždy připadala 

dlouhá vigilie, během které se vzpomínalo na zemřelé 

mučedníky a světce, modlilo se k nim a přinášely se jim 

dary. Věřilo se totiž, že světci se mohou přimluvit u Boha 

za zemřelé příbuzné či známé a ulehčit jim tak na onom 

světě.  

Křesťanský svátek Všech svatých a s ním spojené 

oslavy All Hallow´s Eve neboli Halloweenu v mnohém 

vycházel z mnohem starších pohanských tradic. Keltové 

během noci z 31. října na 1. listopadu totiž slavili nový 

rok, Samhain. Ten se paradoxně vůbec v ničem 

nepodobal Novému roku tak, jak ho známe my dnes.  
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Pohanský Samhain byl totiž spojený se smrtí a oslavoval 

konec vegetačního cyklu. Příroda okolo umírala  

a připravovala se na dlouhý zimní spánek. Keltové proto 

věřili, že i hranice mezi smrtí a životem je během této 

noci obzvlášť tenká. A mrtví se mohou vracet mezi živé. 

Často proto, aby buď pomohli, nebo naopak uškodili. To 

záleželo na tom, jak daný člověk zemřel a jakou měl 

povahu. 

Pohanské kořeny Halloweenu a původní zvyky 

Hlavním rozdílem mezi křesťanskou a pohanskou verzí 

je zřejmě to, že keltské oslavy vůbec nebyly truchlivé. Ba 

naopak – všude se slavilo, jako by to bylo naposled. 

Tento rys se některým katolíkům dodnes nelíbí. 

Katolický svátek Všech svatých je totiž velice vážný  

a spojený s Dušičkami – tedy se smutkem a návštěvou 

zemřelých na hřbitově. 

Katolická církev se samozřejmě snažila staré pohanské 

svátky zrušit, což nebylo vůbec snadné. A tak to raději 

zaonačila tak, aby oslava Všech svatých a Samhain 
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splynuly v jedno, a to jak časově (slaví se proto ve stejný 

den), tak i co se týče stylem oslav.  

Už za keltských časů totiž lidé nosili masky a vydlabávali 

dýně. Maskami měli splynout s davem umrlců, kteří 

kráčeli během této magické noci po zemi. Strašidla si 

myslela, že jsou lidé jedni z nich. A tak je nechala být.  

A nyní k druhému zvyku, který známe i dnes. Dýňové 

svícny s děsivými výrazy měly hned dva úkoly. Za prvé 

osvětlovaly cestu lidem. Ale jejich druhým, ještě 

důležitějším úkolem, bylo děsit duše zemřelých  

a odrazovat je od toho, aby ve vesnici pobývaly déle, 

než je potřeba.  

https://www.zuty.cz/  

 

https://www.zuty.cz/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V ČESKU 

• 10. 11. 2022, 17:00 hod. 

• DIOD – Divadlo otevřených dveří, Jihlava 

• Po světě už se Ladislav narajzoval dost, a tak 

zatoužil po tom důvěrně poznat svou vlast. Vydejte 

se s ním na dvouměsíční prázdninovou jízdu po 

českých luzích a hájích. 

• Vstupné v předprodeji do 9.11. 220,- / 170,- (plné / 

zlevněné) 

V den akce 250,- / 190,- 
 

SVATÝ MARTIN 2022 

• 11. 11. 2022 

• Masarykovo nám. v Jihlavě 

• Víno, husy, rohlíčky! Svatomartinský průvod  

v Jihlavě rozjasní náladu celému městu. 
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• Letos chystáme i několik novinek, tak je rozhodně 

na co se těšit. 

 

PRAŽSKÝ VÝBĚR 

• 11. 11. 2022 

• Dělnický dům, Jihlava 

• Skupina vystoupí v původním složení v čele s 

Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, 

Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem, Jiřím 

Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem. 

 

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT ZUŠ JIHLAVA 

• 17. 11. 2022 

• DKO, Tolstého 1455/2, Jihlava 

• Koncert ke Dni boje za svobodu a demokracii 

 

TOUR DE FRANCE VE TMĚ 

• 23. 11. 2022, 17:30 

• Kino Dukla, Jihlava 
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• Promítání dokumentu a beseda s Ondřejem 

Zmeškalem - nevidomým sportovcem. 

 

RADŮZA 

• 23. 11. 2022, 19:00 hod. 

• DKO, Tolstého 1455/2, Jihlava 

• Díky své jedinečnosti a originálním písním, 

čerpajících především z české tradice, zaujala i 

publikum v zahraničí, například Polsku a ve Francii. 

• Tentokrát nám představí se svou kapelou průřez 

dosavadní tvorbou.  
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AKCE V LISTOPADU 
 

Každý čtvrtek  

ON-LINE CAFÉ 

Kromě 3. a 24. listopadu, kdy budou probíhat jiné 

akce 

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. 

2. – 3. 11. 2022 – EXKURZE VE VINNÉM SKLÍPKU 

v Novém Šaldorfu 

Pouze pro nahlášené uživatele. 

9. 11. 2022 středa – OCHUTNÁVKA ČAJŮ 

Půjdeme na exkurzi za panem Kotrbou, který si pro nás 

připravil program s ochutnávkou čajů. Začátek programu 

v 9:30 hod.  

Sraz v TyfloCentru Jihlava na Brtnické 15, nejpozději  

v 9:00 hod. Pozor! Prosíme, aby si nahlášení klienti vzali 

s sebou přezůvky. Ochutnávka bude spojena i s 

možností zakoupení vybraných čajů, k dispozici bude 
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klasicky adventní sada čajů a také nově ovocná 

adventní sada čajů. 

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 7. 11. 2022 

 

9. 11. 2022 středa – ONLINE BESEDA O ZDRAVÍ 

S MUDr. PETEREM PITÁKEM 

Beseda bude probíhat online na skypu od 16:00 hod. 

Přednáška je v rámci série přednášek projektu se SZÚ. 

MUDr. Peter Piták bude hovořit o těchto tématech: 

Prevence diabetes mellitus II. typu, Prevenci obezity, 

Správné užívání léků, Pitném režimu a vyšetření 

základních tělesných parametrů. Budete se moci zeptat 

na vše, co vás bude zajímat. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 11. 2022 

 

15. 11. 2022 úterý – GOLF 

 

Pojďte s námi opět na golf - RELAX GOLF JIHLAVA 

(areál bývalého Motorpalu – Strojírenská 7/4 Jihlava). 

Jsou zde k dispozici dva 3D simulátory GolfBlaster.  
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Akce se bude konat od 10:00 hod. do 12:00 hod. Poté 

půjdeme společně na oběd do restaurace Venuše. 

Sraz v TyfloCentru na Brtnické 15 nejpozději v 9:15 hod, 

poté odjezd v 9:28 hod. MHD linkou A směr Masarykovo 

nám. dolní, v 9:33 odjez linkou B směr Na Dolech.  

Maximální počet účastníků na tuto akci je 8.  

S sebou sálovou obuv s čistou podrážkou. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 11. 2022 

 

22. 11. 2022 úterý – BESEDA S p. MLEJNKOVOU O 

ŽIVOTĚ S ALS 

Zveme vás na velice zajímavou besedu s p. Mlejnkovou 

o životě s nemocí ALS (Amyotrofická laterální skleróza).  

Beseda se bude konat od 9:30 hod. v TyfloCentru 

Jihlava, o.p.s., na Brtnické 15.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 18. 11. 2022 
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24. 11. 2022 čtvrtek – PREZENTACE 

KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK S PhDr. Milanem 

Pešákem  

Prezentace kompenzačních pomůcek bude probíhat od 

10:00 hod. v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brtnické 15. 

Budete moci shlédnout: 

• Optické lupy Optelec do ruky i stojánkové v různých 

velikostech (s různým zvětšením)  

• Stolní kamerovou lupu ClearView s hlasem  

• Přenosnou kamerovou lupu s větším displejem (13´) 

a podporou pohybu po řádcích a sloupcích 

 Traveller  

• Přenosnou mluvící kamerovou lupu Optelec HD 

10HD  s výsuvnou kamerou pro čtení stránky A4  

a možností psaní  

• Jednoduchou kamerovou lupu Compact 7HD a 

Čtecí zařízení pro nevidomé ClearReader Plus 

s ovládáním stejně snadným, jako je ovládání 

kazetového magnetofonu  
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• Notebook se zvětšením a hlasovou podporou se 

zvětšovacím programem ZoomText Magnifier 

Reader  

• Notebook se zjednodušeným ovládáním 

prostřednictvím programu GuideConnect, který je 

vhodný pro ty, kdo si na plnohodnotné ovládání 

počítače netroufají, přesto chtějí na počítači psát 

dopisy, číst knihy, pracovat s mailem, prohlížet 

internet nebo poslouchat celou řadu digitálních rádií 

a podcastů; 

• Jednoduchý ale chytrý tlačítkový telefon pro 

nevidomé a slabozraké BlindShell. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 22. 11. 2022 

 

29. 11. 2022 úterý – TVOŘENÍ Z MACRAMÉ 

Paní Šlíglová, se kterou jste někteří z vás měli tu čest se 

online poznat při výuce angličtiny, přijde za námi do 

TyfloCentra Jihlava, o.p.s. a seznámí nás s tvořením 

z macramé. Vytvoříme si již dekoraci na vánoce a sice 

krásného anděla.  
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Macramé neboli drhání je pradávná technika splétání 

šňůr a provázků. Kombinací různých druhů uzlů vznikají 

zajímavé geometrické vzory. V současné chvíli jsou 

nejpopulárnějším materiálem pro tvorbu macramé 

šňůry z recyklované bavlny. Tento materiál dobře 

koresponduje s interiéry laděnými do skandinávského 

nebo boho stylu. Nejoblíbenějšími výrobky 

jsou dekorace na zeď, závěsy na květináče nebo 

lucerny.  

Maximální počet účastníků na akci je 5. Počítejte prosím 

s příspěvkem na materiál. 

Akce se uskuteční v TyfloCentru Jihlava, o.p.s., na 

Brtnické 15, od 10:00 hod. 

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 11. 2022 

 

https://www.koralky.cz/macrame-prize
https://www.koralky.cz/macrame-prize
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci listopadu 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺ 

 

Nejkrásnější jméno v ČR je podle statistik Lenka. 

Obsahuje vše, co mají muži rádi. DovoLenka, miLenka, 

páLenka... 

Ing. Přemysl Píza 

Martina Roháčková 

Josef Vondra 
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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 

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

