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Váţení a milí čtenáři, 

je tu poslední vydání Střípkŧ z Jihlavy pro rok 2014. Ani 

jsme se nenadáli a další rok je pomalu za námi. Rok 

2014 byl pro TyfloCentrum opravdu vydatný. Za rok 2014 

proběhlo v TC celkem 121 aktivit, které probíhaly po celý 

rok i přes prázdny. O prázdninách proběhlo navíc velké 

stěhování TyfloCentra na novou adresu Brněnská 8 

a nyní od listopadu 2014 probíhá další projekt OP LZZ, 

o kterém se dozvíte více právě v tomto vydání Střípkŧ 

z Jihlavy.  

Další novinkou je inovace Střípkŧ z Jihlavy, o kterou se 

zaslouţil pan Michal Voráček, který je od měsíce 

listopadu zaměstnancem TC a z velké části se podílí na 

tvorbě časopisu Střípky z Jihlavy.  Pan Voráček si pro 

Vás připravil spoustu zajímavých článkŧ, přesmyček 

a sestavil pro Vás také velmi zajímavý plán akcí v rámci 

Kraje Vysočina.  

 

Hezké svátky vánoční, prožité ve zdraví s dobrou 
náladou a samozřejmě časopisem  

Střípky z Jihlavy Vám všem přejí zaměstnanci 
TyfloCentra Jihlava 
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TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU 

PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

A ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR. 

 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 
 
Brněnská 626/8, Jihlava 
Jihlava 1. prosince 2014 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
Zahájení realizace projektu OP LZZ 
TyfloCentrum Jihlava o.p.s., zahájilo dne 1. 11. 2014 
realizaci projektu „ Specifická a navazující podpora 
pracovního uplatnění osob se zrakovým postiţením 
kraji Vysočina, č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00081. Doba, 
po kterou bude projekt realizován, je 1 rok, a to 
v rozmezí od 1. 11. 2014 do 31. 10. 2015.  
Jedná o navazující projekt, který TyfloCentrum Jihlava, 
o.p.s., realizuje. Tím předcházejícím byl projekt 
s názvem „Práce jako prostředek úspěšného ţivota osob 
se zrakovým postiţením“, jehoţ realizace byla úspěšně 
ukončena v dubnu 2014. Hlavním dŧvodem k realizaci 
nového projektu je především vlastní iniciativa cílové 
skupiny, kterou tvoří zrakově postiţení absolventi 
předešlého projektu. Cílová skupina přišla sama 
s konkrétními poţadavky na základě zkušeností, které 
získala, a které podle nich potřebují naplnit, aby mohli 
získat a udrţet si zaměstnání na volném trhu práce. 
Z tohoto dŧvodu jsme se zaměřili spíše na kvalitativní, 
úzce specificky zaměřený projekt na podporu lidí, kteří 
sami chtějí nalézt zaměstnání. Jejich potřeby jasně 
definují i samotné klíčové aktivity projektu. 
K realizaci projektu přispěla také ochota 
zaměstnavatelŧ, kteří se do projektu zapojí na základě 
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kladných zkušeností se zaměstnáváním našich klientŧ v 
rámci vytvoření nových pracovních míst pro osoby se 
zrakovým postiţením. Bude se jednat o pozice operátorŧ 
audiopřepisu, pracovníkŧ v sociálních sluţbách, a pozici 
zahradníka.  
Hlavním cílem projektu je osobám se zrakovým 
postiţením v kraji Vysočina poskytnout specifickou 
navazující podporu při zařazení na volný trh práce.  
Aby došlo ke splnění stanovených cílŧ, bude v rámci 
projektu realizováno 7 základních klíčových aktivit: 

1. Individuální plánování specifické podpory při 
hledání zaměstnání, tvorba individuálních 
plánů podpory 
Tato aktivita je určena pro uţivatele projektu, kteří 
jiţ prošli pracovní diagnostikou v minulém 
projektu a je potřeba jim poskytnout specifické a 
intenzivní zaměření na individuální odbourávání 
jejich vlastních bariér bránících jim v nalezení 
zaměstnávání. Cílem této aktivity je proto 
vytvoření individuálních plánŧ podpory, které 
budou především obsahovat konkrétní postupy při 
hledání zvoleného zaměstnání, a jaká formy 
podpory budou při hledání zaměstnání klientem 
vyuţity, pravidelné hodnocení realizace plánu, 
změny plánŧ dle aktuální situace uţivatelŧ. 

2. Specifické vzdělávání na podporu překonání 
bariér v hledání zaměstnání 
V rámci této aktivity budou zrealizovány pro 
zrakově postiţené uţivatele projektu záţitkové a 
vzdělávací kurzy, díky kterým si cílová skupina 
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bude moci zvýšit své sociální dovednosti, které 
potřebuje pro získání zaměstnání. Jedná se o 
kurzy: Jak pracovat s demotivací v rodině, Jak 
efektivně pracovat s časem při hledání 
zaměstnání, Jak zvládat negativní zpětnou vazbu 
při pohovoru a Jak poznat a vyuţít příleţitost při 
jednání se zaměstnavatelem.  

3. Inovovaný Job club 
V rámci této aktivity bude v rámci pravidelných 
seminářŧ nabízeno poradenství v oblasti 
vyhledávání zaměstnání, nové informace z trhu 
práce, osobnostní testy, přípravy na konkrétní 
pohovory, morální podpora, výměna zkušeností 
mezi uţivateli. Tuto aktivitu budou zajišťovat 
pracovní konzultanti a psycholog. 

4. Program adaptability na jednání se 
zaměstnavateli 
Zaměstnavatelŧm hodláme pomáhat kvalitní 
intenzivní přípravou uchazečŧ o zaměstnání, a to 
přípravou na pracovní pohovory prostřednictvím 
zkušebního jednání s reálným zaměstnavatelem v 
chráněném reţimu. Dále také podporou v podobě 
zpětné vazby a konzultacemi s pracovními 
konzultanty a psychologem.  

5. Zprostředkování a tvorba pracovních míst 
Prostřednictvím pracovní agentury bude 
vytvořeno celkem 8 nově vzniklých pracovních 
míst. Zaměstnavatelŧm bude poskytnuta podpora 
v podobě příspěvkŧ na mzdové náklady a 
zapracování při vytvoření pracovních míst pro 
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zrakově postiţené uţivatele projektu. Dále 
budeme v rámci této aktivity zprostředkovávat 
pracovní místa pro všechny účastníky projektu na 
otevřeném trhu práce bez vlivu na projekt na 
základě aktuální nabídky na trhu práce. 

 
6. Podpora udrţitelnosti pracovního místa 

V rámci této aktivity bude prostřednictvím 
asistenta uţivatelŧm poskytnuta podpora 
v zaměstnávání, pomoc při vyřizování osobních 
záleţitostí a orientace na pracovišti, a také 
plánování konkrétních krokŧ pro optimalizaci 
uţivatele v novém pracovním prostředí. Dále zde 
bude poskytnuta pomoc a podpora psychologa, 
který pomŧţe uţivateli s vyrovnáním se s novou 
zátěţí a také poskytnutí zpětné vazby z reálného 
prostředí a v rodině v zájmu konfrontace reality a 
představ zaměstnaného uţivatele. 

 
7. Projektové a finanční řízení 

V této aktivitě jde především o to, aby byl zajištěn 
řádný a bezproblémový chod projektu po celou 
dobu realizace projektu OP LZZ.  

 
Mgr. Dana Vávrová, asistent projektu OP LZZ 
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, manaţerka projektu OP 
LZZ 
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Návštěva muzea ve Ţďáře nad Sázavou 
 

Ve středu 5. listopadu jsme se vydali do Ţďáru 
nad Sázavou. Nejdříve jsme navštívili místní restauraci 
Ingot. Po dobrém obědě jsme se vydali na výstavu do 
Regionálního muzea, kde právě probíhala výstava pod 
názvem „Fyzika hrou“. Tam uţ na nás čekala paní 
prŧvodkyně, která nám podala zasvěcený výklad. 
Navštívili jsme dvě místnosti. V první byl kompas, u 
kterého bylo proudem ovlivňováno magnetické pole. V 
dŧsledku toho se střelka kompasu pohybovala podle 
směru magnetického pole. O kousek dál jsme viděli 
optický hologram. Byl to v podstatě trychtýř udělaný ze 
zrcadel, na jehoţ dně byla rozsvícená ţárovka. Ale 
přesto jsme ji viděli na vrchní straně trychtýře, ať jsme 
se podívali z jakékoli strany. Náš hmat do prázdna nás 
ale přesvědčil, ţe nahoře ve skutečnosti není.  

Zajímavá také byla potrubní pošta. Dozvěděli jsme 
se, ţe funguje na principu podtlaku podobně jako trubice 
od vysavače. Dokáţe přenášet objekty rychlostí 
10 metrŧ za sekundu, coţ odpovídá rychlosti 
36 kilometrŧ za hodinu. Vyuţívá se například v bankách 
a supermarketech k přepravě hotovosti nebo 
v nemocnicích k transportu transfúzí a rentgenŧ nebo 
laboratorních vzorkŧ. Další zajímavou věcí byl 
Da Vinciho most. Byl poskládaný z několika dřívek, která 
do sebe zapadala díky malým zářezŧm. Zajímavé 
na něm bylo to, ţe čím víc byl z vrchu zatíţený, tím byl 
pevnější. Ale stačilo do něj zespod jen trochu ťuknout a 
most se zbortil. O kousek dál jsme mohli vidět 
usměvavého smajlíka, který byl vytvořený z červených 
diod. Kdyţ jsme se na něj podívali normálně, tak se 
usmíval, ale kdyţ jsme se na něj podívali přes mobil 
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nebo digitální fotoaparát, objevila se modrá zamračená 
pusa. Tento jev je zpŧsobený tím, ţe nedokáţeme vidět 
infračerveně, ale naše technické hračky ano. Podobně si 
to mŧţeme vyzkoušet třeba na dálkovém ovladači. 
Pěkně jsme si pohráli a uţili si spoustu legrace 
s obzvlášť silným magnetem. Kdyţ jsme na něj postavili 
mince, drţely nad sebou, jako kdyby to byl sněhulák. Dál 
jsme viděli, jak funguje Faradayova klec. Kdyţ se vloţilo 
malé rádio do kovového cedníku, tak hrálo, ale jakmile 
se přiklopilo dalším kovovým cedníkem, hrát přestalo. Je 
to tím, ţe uvnitř Faradayovy klece nepŧsobí ţádné 
elektromagnetické pole, ale jen na jeho povrchu. 
Podobně funguje stojící auto v bouřce, kdyţ v něm 
sedíme, a uhodí do něj blesk, sveze se po kapotě, ale 
nám se nic nestane.  

V další místnosti na nás čekala pokusná myš Julča. 
Dozvěděli jsme se malé tajemství: ţe tato plyšová 
potvŧrka je tam pro děti, ale ţe pod krabicí, na které leţí, 
je schovaná zázračná tekutina. Dětem jí neukazují, 
protoţe je velmi drahá a lahvička by se mohla rozbít. 
Tato tekutina je tak silně magnetická, ţe kdyţ k lahvičce 
přiloţíte kovový předmět, tak drţí na skle. Říká se ji 
ferrofluid. V závěru prohlídky na nás čekala plazmatická 
koule. Ta fungovala tak, ţe kdyţ jsme se jí dotkli prsty, 
vycházely z ní světelné paprsky, které se ohýbaly podle 
směru našich prstŧ. A jako jednu z posledních věcí, jsme 
si mohli vyzkoušet levitující zeměkouli v magnetickém 
poli. Tato výstava, která přiblíţila návštěvníkŧm fyzikální 
zákonitosti, byla velmi zajímavá a poučná. Byla udělaná 
poutavým zpŧsobem, a to tak, aby jí pochopil kaţdý. 
Myslím, ţe vyučování na školách tímto zpŧsobem, by 
dělalo látku mnohem zajímavější. 

Článek napsal Michal Voráček 
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Kambodţa – Země hlubokého utrpení i 

mohutného poţehnání 

 

Základní údaje 

Ve čtvrtek 20. listopadu jsme se sešli na prezentaci, 

která pojednávala o námětu uvedeném v nadpisu tohoto 

článku. Ano, řeč byl o Kambodţi. Velmi autentický 

výklad s fotografiemi nám podal zkušený cestovatel pan 

Zajíc. Kambodţa je země obklopená třemi státy 

jihovýchodní Asie: Thajskem, Laosem a Vietnamem. 

Na jihozápadě má přístup k Thajskému zálivu Tichého 

oceánu. Je to země palem a rýţových polí. Pokud 

bychom se do ní vydali například z Thajska, uvítala by 

nás brána, na které by byl v khmerštině vytesaný nápis: 

„Království kambodţské“. Hlavním městem této země je 

Phnompenh. Na vlajce bychom mohli vidět chrám 

Angkor Vat. 

 

Chrámy  

Chrámy, které se v této zemi budovaly, byly 

postaveny pro účely hinduistického náboţenství. Časem 

se z nich staly chrámy buddhistické. V pralesech, 

ve kterých se stavěly, vyhlodal své dílo zub času. Asi 

jednou z nejzachovalejších staveb je známý chrám 

Angkor Vat, který byl postaven ve 12. století. Úchvatná 

podívaná na tuto stavbu se nám naskytla díky leteckému 
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snímku. Jeho celková výměra dosahuje kolem 

jednoho kilometru čtverečního. A proto je povaţován 

za nejrozlehlejší náboţenský komplex na světě. Jeho 

stěny zdobí reliéfy zručných řemeslníkŧ. Samotná jeho 

základná je obklopená čtvercovým vodním příkopem, 

díky kterému se tento chrám zřejmě tak dobře zachoval 

aţ dodnes. Tyto chrámy ale nejsou jedinými stavbami, 

které upoutají pozornost turistŧ. 

 

Domy 

Svá obydlí si lidé staví neobvyklým zpŧsobem. 

Vezmou otýpky bambusŧ a sváţou je dohromady. Mezi 

nimi je i určitý prostor, ve kterém je vzduch. To všechno 

dohromady tvoří jakýsi plovoucí základ. Na něj si postaví 

svou chýši. Tyto příbytky neplavou volně po hladině, ale 

jsou ukotveny na místě. Hodně takto ţijí přistěhovalí 

Vietnamci. Pro ně je takové bydlení výhodné, protoţe 

nemusí platit nájem. Zároveň mají kolem sebe spoustu 

vody a ţádnou pŧdu pro pěstování plodin, a tak se ţiví 

výhradně rybolovem. Jiný styl mají chýše, které jsou 

postavené na zemi. Podpírají je vysoké kuří noţky. 

Tento svérázný architektonický styl chrání jejich obydlí 

jak před povodněmi v období dešťŧ, tak před hady 

v době sucha. 

Lidé a jejich zvyky 

Místní lidé se umí hezky oblékat. Velmi si dají 

záleţet na tom, aby hezky vypadali při svatbách. Někdy 
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je moţné vidět nějakého člověka, jak dobývá z vody 

kořen dřeva, aby měl čím topit. Tamní obyvatelé se 

chodí koupat oblečení, protoţe se nechtějí opálit od 

sluníčka. Chtějí si totiţ zachovat co nejsvětlejší pleť. 

Jinou zajímavou podívanou jsou lidé, kteří jedou na kole 

a vezou na něm takové mnoţství nákladu, ţe je za tím 

sotva vidět. Je s podivem, ţe nespadnou z kola a 

dojedou bez nehody. Ale v jihovýchodní Asii je to celkem 

běţný jev. Kolem dokola na strništi nebo na smetišti 

mŧţe člověk potkat krávu, které vystupují ţebra. 

Dobytek tu nemá dostatečnou výţivu, takţe svým 

vzhledem připomíná spíš vychrtlou kozu. Zdejší lidé je 

navíc ani nepouţívají na mléko, takţe s mléčnými 

produkty se tam prakticky nesetkáme. 

 

Temná historie rudých Khmérů  

Nechvalně známou kapitolu historie napsali rudí 

Khmérové, kteří se dostali k moci v letech 1975-1979.  

Tento reţim navenek vystupoval demokraticky, jak by 

člověk mohl vyvozovat z tehdejšího názvu Demokratická 

Kampučia. Ale uvnitř země panoval agresivní 

komunismus zrŧdných rozměrŧ. Vláda byla vedená 

anonymně, aby nikdo nevěděl, ţe za nitky tahá Pol Pot. 

Vláda nekomunikovala se zahraničními novináři.  

Začala se popravovat veškerá inteligence: učitelé, 

lékaři a vědci. A ten, kdo měl brýle, byl podezřelý 

ze vzdělanosti, a byl také popraven. Zakázala se 
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zábava, divadla se zavřela a hudebníci a herci byli 

popravováni. Bylo zakázáno náboţenství, nesměl se 

pouţívat kalendář a hodiny. Nikdo nesměl svítit ani vařit 

jídlo. A kdo si rozdělal oheň k ohřátí jídla, byl popraven. 

Vraţdilo se i na polích zabíjení a lidé byli házeni 

do masových hrobŧ.  

Mnozí jiní se dostali do takového vězení jako je 

například S-21 v Phnomphenu. Byli nelidsky mučeni a 

přivazováni řetězy ke stěně a nesměli se pohnout, 

protoţe kdyby to udělali, byli by zbiti nebo rovnou 

popraveni. Takovýmto zpŧsobem přišlo o ţivot asi dva 

miliony lidí, coţ je asi jedna třetina národa. Přítrţ jejich 

řádění udělala aţ vietnamská armáda, která do země 

vtrhla potom, co byl Vietnam napaden rudými Khméry. A 

bylo by toho ještě hodně a moţná se o tom ani nehodí 

psát.  

Ať uţ se podíváme na muzeum těchto hrŧz, krásný 

chrám v Angkor Vatu, malebnou krajinu rýţových polí a 

palem, spolu s tyrkysovým mořem, je jisté, ţe návštěva 

této země nechá v kaţdém silný dojem. 

Článek napsal Michal Voráček 
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  JÓGA PRSTŮ 

Jóga prstŧ a kaţdá jednotlivá pozice (Mudra) je pojem s 
mnoha významy. Není jen staroindickým symbolem či 
gestem, ale mŧţe našemu tělu hodně dát. Díky 
ovlivňování proudění energie –jejímu spuštění či blokaci 
– za pomocí jógy prstŧ, se dopracujeme ke zlepšení 
svého zdraví. 

Dnešní jóga prstŧ, aneb jak léčit sám sebe, přináší další 
tři Mudry, které jsou člověku velmi prospěšné.  

Seriál „Jóga prstŧ, aneb jak léčit sám sebe“ pokračuje.  
 

Pozice Kaan 

Mudru Kaan docílíte, kdyţ ohnete oba prostředníky na 
rukou, a palci si je přitisknete k dlaním. Ostatní prsty 
zŧstávají neohnuty a vzpřímeny. Tato jóga prstŧ má 
výborný efekt na krásu obličeje – pevnost kŧţe a vrásky, 
u nichţ při poctivém dlouhodobém cvičení zpomaluje 
jejich tvorbu. Mimo jiné ovšem zlepšuje také sluch a je 
přínosem při nepříjemném a bolestivém píchání v uších. 

 

http://www.dobrysalek.cz/sites/default/files/joga-prstu-pozice-kaan.jpg
http://www.dobrysalek.cz/sites/default/files/joga-prstu-pozice-kaan.jpg
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Pozice Země 

Jako naše planeta – Země, je pojmenována druhá 
Mudra. Ta vylaďuje duševní a fyzickou rovnováhu 
člověka, zvyšuje odolnost proti neuróze a v neposlední 
řadě pomŧţe zbavit se stresu. Pravidelným 
a dlouhodobým cvičením si zvýšíte sebedŧvěru a budete 
více odolní vŧči negativním vlivŧm okolí. Jógu prstŧ 
Země docílíte tak, ţe spojíte palec a prsteníček na 
kaţdé ruce. Všechny zbylé prsty mají být napnuty 
a vzpřímeny. 

 

Pozice Voda 

Název nositelky ţivota - vody, nese Mudra Voda. Pozici 
vytvoříme následovně: Ohneme malíček pravé ruky, 
palcem téţe ruky jej lehce vtiskneme do dlaně. Poté 
levou rukou obejmeme hřbet ruky pravé tak, aby palec 
levé ruky byl poloţen na palci ruky pravé. Tato jóga 
prstŧ pomáhá při všech onemocněních plic, dýchacích 
obtíţích, astmatu, prŧdušek a nadměrném vylučování 
ţláz. Také je prospěšná u koliky, nadýmání a bolesti 
břicha. 

 

 

http://www.dobrysalek.cz/sites/default/files/joga-prstu-pozice-zeme.jpg
http://www.dobrysalek.cz/sites/default/files/joga-prstu-pozice-zeme.jpg
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Průkazy ZTP zjednodušeně 

Postiţení s prŧkazkami pro handicapované vydané do 
letošního roku budou zřejmě dostávat nové prŧkazy 
automaticky bez posuzování zdravotního stavu a bez 
správního řízení. Schválili to poslanci novelou zákona 
o poskytování dávek postiţeným.  

Bez úpravy by byla výměna prŧkazek podle MPSV 
náročná pro postiţené i pro stát. Jen posudkoví lékaři 
vyčíslili náklady na 57 mil. Kč. Vydávání prŧkazek 
změnila reforma exministra Jaromíra Drábka (TOP 09). 
Prŧkazy, dokládající nárok na určité výhody, měly platit 
jen do konce roku 2015. 

Novela stanoví postup, jak se budou nynější typy 
prŧkazŧ měnit. Místo dřívějších prŧkazek TP, ZTP 
a ZTP/P úřady od roku 2012 vydávaly prŧkaz osoby se 
zdravotním postiţením. Jako prŧkazka měla slouţit také 
sociální karta, která je však uţ zrušená. 

Od letoška úřady lidem prŧkaz mění aţ poté, co jejich 
stav zhodnotí posudkoví lékaři správy sociálního 
zabezpečení. Od příštího roku by proto podle návrhu 
úředníci měli drţitelŧm novou prŧkazku dát automaticky. 
Lidé by měli mít nárok na stejný typ prŧkazu, jaký měli 
v minulosti, tedy TP, ZTP či ZTP/P. 

Správa NP a CHKO Šumava rozvíjí spolupráci 
s hendikepovanými  

Organizace „Pro rozvoj Šumavy“ společně se Správou 
Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava 
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uzavřely memorandum k vytvoření partnerství, vzájemné 
podpoře a spolupráci.  

 
Správa NP a CHKO Šumava navázala úzkou spolupráci 
s nestátní neziskovou organizací „Pro rozvoj Šumavy“, 
která se zabývá podporou hendikepovaných 
spoluobčanŧ v oblasti volnočasových aktivit a sportu. 
Pokračuje tak v započatém trendu zpřístupnění Šumavy 
pro osoby se zdravotním postiţením. Organizace „Pro 
rozvoj Šumavy“ společně se Správou Národního parku a 
chráněné krajinné oblasti Šumava uzavřely 
memorandum k vytvoření partnerství, vzájemné podpoře 
a spolupráci. Jeho cílem je, kromě jiného, vytváření 
uceleného systému pro hendikepované z hlediska 
poznávání a ochrany přírody, pohybu a sportu v přírodě 
na území Národního parku.  „Poznávat krásy šumavské 
přírody musí být umoţněno i lidem, kteří mají rŧzná 
zdravotní postiţení. V rámci našich moţností jim v tom 
chceme pomoci a to jak rŧznými drobnostmi 
a vylepšeními stávající infrastruktury, tak i většími 
projekty, které jim přírodu přiblíţí,“ ředitel Správy NP a 
CHKO Šumava Pavel Hubený. Například v loňském a 
letošním roce Správa NP a CHKO Šumava začala na 
opravované povalové chodníky montovat okrajové, 
vodící lišty, které mají pomoci právě vozíčkářŧm. Letos 
také vydala unikátní knihu o Šumavě pro nevidomé a v 
příštím roce budou, kromě jiných aktivit, namontovány 
popisky v Braillově písmu na vybraných turistických 
cílech. 
V TyfloCentru Jihlava nabízíme k zapŧjčení knihu 
o Šumavě, která je psaná Braillovým bodovým písmem 
a disponuje reliéfními mapami.  
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Zázrak pro zrak: Dva roky byl slepý. Teď čte 
bez brýlí 

Vidět přestal kvŧli imunologickému onemocnění. Dva 
roky byl nevidomý, ale pak mu svitla naděje. Dozvěděl 
se, ţe ve Zlíně dokáţou vrátit zrak i takto nemocným 
lidem. Je to moţné díky implantaci umělé rohovky. Dnes 
pětatřicetiletý Michał Franciszek Madaliński je Polák 
a zlínskou oční kliniku si vybral i proto, ţe se tento druh 
operací v Polsku vŧbec nedělá. Na první vstupní 
vyšetření dorazil poprvé v létě. Následně čekal na 
umělou rohovku a po necelých čtyřech měsících 
podstoupil transplantaci.  

Účinek operace byl patrný okamţitě. "Měl jsem obavy 
z toho, jak zákrok dopadne, byl jsem připraven i na to, 
ţe ještě několik měsícŧ neuvidím. Kdyţ jsem po operaci 
uviděl pohyb ruky pana primáře, zaskočilo mě to a 15 
minut po zákroku uţ jsem rozeznával barvy a malé 
předměty. Ten šok z toho, ţe vidím, zastínil všechny 
ostatní pocity," popsal bezprostředně po operaci Michał.  

Dva dny po operaci uţ četl bez brýlí. "První den po 
operaci viděl pacient podstatně lépe a druhý den uţ četl 
ta nejmenší písmenka. Není vyţadován ţádný zvláštní 
reţim, jen je nutné denně si do oka kapat kapky proti 
infekci," vysvětlil MUDr. Pavel Stodŧlka, světově 
uznávaný oční chirurg, který zákrok provedl. 

Jen v Česku je asi čtvrt milionu nevidomých 
a slabozrakých lidí. Díky tomuto zákroku se jim často dá 
zrak vrátit a  někteří z nich opět vidí.  

"Ve Zlíně máme se zákrokem mnohaleté zkušenosti, 
první operaci tohoto typu jsme provedli v roce 2008 a za 

http://zena.centrum.cz/tema/ocni-klinika_4157/
http://wiki.zena.centrum.cz/infekce/
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tu dobu jsme dokázali vrátit zrak více neţ desítce 
pacientŧ. Díky moderním technologiím je zákrok 
bezpečný a jeho úspěšnost vysoká," připomíná doktor 
Stodŧlka, který je přednostou sítě očních klinik Gemini.  

Délka slepoty nemá na úspěšnost operace zásadní vliv. 
První pacientka, která zákrok podstoupila v roce 2008, 
byla slepá 16 let. "V případě, ţe je rohovka poškozená 
následkem úrazu a sítnice pacienta je v pořádku, je 
moţné zrak vrátit v podstatě po jakkoli dlouhé době. 
Pokud je ale člověk slepý déle neţ dvacet let, je třeba 
počítat s tím, ţe se zrak bude vracet postupně. Po 
dlouhém období slepoty totiţ člověku přestává fungovat 
zrakové centrum v mozku, které je třeba obnovit," 
vysvětlil známý oční lékař.  

Příčinou slepoty pana Michala bylo imunologické 
poškození rohovky. Další typickou indikací k implantaci 
umělé rohovky je například oko po těţkém poleptání 
vápnem nebo jinou chemikálií. Zákrok však není moţné 
provést u lidí, kteří jsou slepí od narození, ani těm, kteří 
oslepli například následkem zeleného zákalu nebo 
cukrovky. Umělá rohovka totiţ nemŧţe pomoci 
pacientŧm, kteří mají poškozený zrakový nerv nebo 
sítnici.  

 

http://zena.centrum.cz/zdravi/novinky/clanek.phtml?id=802787
http://zeleny-zakal.zdrave.cz/
http://wiki.zena.centrum.cz/cukrovka/
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RADY A TYPY 

Pečeme vánoční perníčky 

Vánoční perníčky jsou u nás jedním z nejoblíbenějších 

druhŧ cukroví a málokterá česká domácnost si bez nich 

dovede Vánoce představit. Jejich výhodou je, ţe je 

mŧţete mimo mlsání vyuţít také jako vánoční ozdoby či 

dekorace nebo dárky.  

Aby se Vám perníčky povedly, mám pro vás několik tipŧ 
na jeden recept:  

Pečeme: 

 Pokud nepouţíváte koření do perníku a jste 
zastánci tradiční přípravy, koření na perníčky 
namelte vţdy aţ těsně před pečením. Uchová si tak 
svou krásnou a výraznou vŧni.  

 Kvalita medu hraje také výraznou roli, takţe pokud 
máte moţnost, kupujte med nejlépe přímo od 
včelaře nebo farmářských trzích či bioprodejnách. 
Při nakupování v supermarketu se nejlevnějším 
medŧm raději vyhněte. 

 Pokud se Vám těsto při zpracování drobí, přidejte 
bílek nebo vejce. Pokud naopak lepí, dodejte trochu 
mouky.  

Zdobíme: 

 Ideální je nechat perníky 3 dny odpočinout před 
zdobením, aby na nich poleva nepraskala. 

 Moučkový cukr na přípravu bílkové polevy dŧkladně 
prosejte přes husté sítko, aby byl co nejjemnější, 
stejně tak přeceďte také bílky. 
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 Aby byla poleva hladká a nenapěněná, třete ji ručně 
a přidejte trochu citronové šťávy. 

 Chcete-li poznat, zda je poleva na zdobení 
dostatečně hustá, řízněte do ní noţem (měla by 
zŧstat rýha)  

RECEPT: 

Vánoční perníčky - hned měkké 

Ingredience  

300 g medu 
300 g pískového cukru 300 g másla (tuku) 
4 vejce 1 dl mléka 2 lţičky jedlé sody 
1 lţička skořice 
10 ks hřebíčku (rozdrceného) 
pŧl lţičky mletého badyánu pŧl lţičky Anýzu 1 velká lţíce 
kakaa 
800 g hladké mouky  

Příprava  

Med, cukr, máslo a ţloutky dobře promícháme, pak 
přidáme mléko a všechno koření. Znova promícháme, 
přidáme mouku a sníh z bílkŧ. Vše dobře zpracovat, 
udělat bochníček a vloţit do moukou vysypané nádoby, 
a přikryté nechat odpočívat nejméně 12 hodin na dně 
lednice. Poté těsto vyválet na tloušťku asi 3 aţ 4 mm, 
vykrajovat rŧzné tvary. Pokud nechceme zdobit, před 
pečením potřít vejcem. Na potřené mŧţeme rozsypat 
drobné barevné dortové kuličky apod.  

Není třeba připravovat v předstihu, neboť jsou hned 
měkké a konzumovatelné.  
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NEBUĎTE OFF BUĎTE ON 

 

Peklo v jihlavském podzemí 

Rezervovat je moţné 30 vstupenek na webových 
stránkách města Jihlavy na určitou prohlídku, zbylých 15 
vstupenek bude volně v prodeji v pokladně, která bude 
otevřena od: v pátek od 14:00 hod. do 20:00, v sobotu 
od 9:00 do 19:00 a v neděli od 9:00 do 18:00. 
Maximální počet je 45 osob. Platba vstupenek na 
pokladně u vstupu do jihlavského podzemí, ul. Hluboká. 

Konání ve dnech 5. - 7.12.2014 

pátek 5.12.: 
16:00, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
sobota 6.12.: 
10:00, 10:30, 11:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 
17:00, 18:00, 18:30, 19:00 
neděle 7.12.: 
10:00, 10:30, 11:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 
17:00, 18:00 

Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 80,- Kč 

OTEVŘENÁ VEČEŘE 
Kdy: 1.12.2014 19:30 
Kde: DIOD - Divadlo otevřených dveří, Tyršova 12, 
Jihlava 
Setkání, večeře, diskuze, nápady, komunikace, kultura... 
Po delší odmlce přicházíme opět s nabídkou příjemného 
večera stráveného mezi lidmi, kteří se zajímají o dění 
kolem sebe. Společným tématem večera je kultura, ale 
nechceme z toho udělat schŧzi, nebojte! Přijďte si to s 
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námi uţít! Uvařte doma svŧj oblíbený recept, přineste 
jídlo do DIODu a těšte se na lahŧdky od ostatních! Tak 
co? Přijdete? PŘIJĎTE! 
 
JAK NA VZTAHY V RODINĚ 
Kdy: 3.12.2014 17:00 
Kde: Centrum multikulturního vzdělávání, o. s., 
Masarykovo náměstí 34, Jihlava 
Přednáška Mgr. Bohuslavy Horské, vedoucí Linky 
dŧvěry Modré linky na téma, jak se dá napravit, co se v 
rodinných vztazích pokazilo, a jak uchovat pěkné to, co 
máme. Vstupné 50 Kč. 
 
VÁNOČNÍ JARMARK JIHLAVA 2014  
Kdy: 5. 12. - 23. 12. 2014  
Kde: Masarykovo náměstí, Jihlava 

 
KNIHY DO UŠÍ 
Dva proti říši 

 
Autor: Jiří Šulc 

Ţánr: Historický román 
Hodnocení: 96 % 
Knihu půjčuje: Městská knihovna Jihlava 
 

Román zaloţený na podrobném zkoumání pramenŧ 
a literatury popisuje scénu domácího odboje i exilovou 
vládu, výcvik parašutistŧ v Anglii, přípravu atentátu 
na Heydricha, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se 
líčení soukromého ţivota hrdinŧ. Poskytuje realistický 
obraz o strukturách německé moci, zabývá se 
vyšetřovacími postupy gestapa. Román zaujme 
strhujícím dějem i výbornou psychologií postav. 
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Autor se v knize drţí historických událostí. Některé 

části příběhu jsou fiktivní, protoţe o nich nemáme 
věrohodné informace a autor to nijak nezastírá. Fiktivní 
jsou např. rozhovory mezi jednotlivými postavami, či 
historka o tom jak si Heydrich poloţil svatováclavskou 
korunu na svou hlavu. Text je velmi čtivý, a přestoţe 
drtivá většina čtenářŧ od začátku ví, jak kniha skončí, 
přesto se čtenáři nebudou chtít odtrhnout od stránek a 
budou hltat kapitolu za kapitolou, aţ do hořkého konce 
československých výsadkářŧ a všech, kteří jim 
pomáhali. 
 

K dynamice a přitaţlivosti textu - kromě atraktivního 
historického pozadí - přispívá i fakt, ţe v rámci jedné 
kapitoly se prolínají děje a události, související nejen 
s výsadky a jejich členy, ale i s represivními sloţkami 
protektorátu, které po nich pátrají, domácím odbojem a 
samotným protektorem. Čtenář tak sleduje události 
souběţně ze všech úhlŧ pohledu samostatně, ale 
zároveň získává i tolik potřebný nadhled. Dostává se 
nám tak plastický obraz na ţivot v protektorátu. Z částí 
textu přímo čiší svoboda a volnost, kterou parašutisté 
proţívali ve Velké Británii, a pak šeď, strach a ponurost 
protektorátu plného udavačŧ. Kniha je rozdělena do tří 
částí a epilogu s názvy: Předehra, Návrat domŧ, Čas 
umírání a epilog. V závěru knihy autor umístil své 
poznámky. Román Jiřího Šulce Dva proti Říši, za který 
autor dostal v roce 2007 Literární cenu Kniţního klubu 
vyšel v roce 2014 také jako audiokniha, kterou načetl 
Ladislav Frej. Hned na první poslech je patrné, ţe práce 
Ladislava Freje bavila; text v jeho podání získává nový 
rozměr. Další přidanou hodnotou audioverze je i hudební 
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doprovod, který krom hlasového podání přispívá 
k dramatičnosti. Audiokniha má 34 kapitol a je rozdělena 
do dvou CD. 
Názor čtenářů: 

„Naprosto úţasná kniha. Přesto, ţe je příběh 
parašutistŧ notoricky známý, je napsána tak skvělým 
zpŧsobem, ţe nebudete mít klid, dokud ji nedočtete.“ 
(Yorika) 

 
Přesmyčky 

 
Přinášíme Vám další přesmyčky. V kaţdém slově 

najděte nejznámější slovenská města a obce. 
 

ŠEPINYŤA, OKPENIZ, MTIRAN, DOPAÁHJSK, 
IBRALASTVA, ŠOKECI, TERČNÍN, ŢILANI, RADPOP, 
OVŠERP, ZAVIDIPRE, TRAVAN, LAMAKYC, ZVONEL, 
DAAČC, VELAOČ, LOVEMICHAC 

 
Vaše odpovědi nám mŧţete zasílat do konce  

prosince 
elektronicky na emailovou adresu 

laznickova@tyflocentrumjihlava.cz 
První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU. 

 
Správné odpovědi z listopadového kvízu: 

 
Pernštejn, Konopiště, Zvíkov, Hluboká, Ratibořice, 
Valtice, Landštejn, Hukvaldy, Bechyně, Křivoklát, Orlík, 
Sychrov, Buchlov, Blatná, Kokořín, Radyně, Okoř, Pecka 
Ţleby, Lány. 
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DENTÁLNÍ HYGIENA BEZ HRANIC 

Přes tak se jmenovala přednáška, která proběhla dne 
24. 11. 2014 v TyfloCentru Jihlava, kterou pro nás 
připravily studentky 3. ročníku dentální hygieny z Prahy. 

 
Přednáška začala tím, jaké máme k dispozici 

hygienické pomŧcky. Patří k nim zubní kartáčky, sólo 
kartáčky, mezizubní kartáčky, zubní pasta, ústní voda a 
dentální nit. Kaţdý kartáček by měl mít malou pracovní 
hlavu a krátké štětiny. Kdyţ si čistíme zuby, je dobré 
dbát na to, aby byl kartáček vzhledem k zubŧm ve 
sklonu 45 stupňŧ. (Samozřejmě, ţe to nebudeme měřit 
úhloměrem.) Je také dobré na zuby netlačit, abychom si 
nezničili sklovinu. Také kartáčkem nepohybujeme ze 
strany na stranu, abychom si do zubŧ nevydřeli klín, ale 
spíš ho otáčíme krouţivými pohyby. Je lepší, abychom si 
zuby nečistili dříve, neţ dvě hodiny po jídle.  

 
Protoţe zubní kazy zpŧsobuje kyselé a sladké jídlo, 

měli bychom si vyčistit chrup dvakrát denně. Pokud 
u kartáčku zjistíme, ţe vlákna při čištění vybočují nebo 
uplynuly tři měsíce, je potřeba vyměnit kartáček. Dobře 
vyčištěné zuby mŧţeme poznat několika zpŧsoby. 
Pokud si po nich přejedeme jazykem, neměly by lepit ani 
drhnout. Otestovat, jak jsme si vyčistili zuby, mŧţeme 
barvící tabletkou. Místa, která jsou špatně vyčištěná a 
mají zubní kámen nebo plak, se obarví na modro. Tato 
místa si mŧţeme vyčistit ještě jednou a lépe.  
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Na fotografii: Studentka názorně ukazuje na paní 

Voráčkové jak správně čistit zuby. 
 
Další skupinou jsou takzvané sólo kartáčky. Jejich 

výhodou je to, ţe s nimi sice čistíme jeden zub, ale zato 
kvalitně. Také se lépe dostaneme k zadním zubŧm. 
Navíc nemá dávivý efekt. 

 
Mezizubní kartáčky jsou ještě tenčí neţ sólo 

kartáčky takţe se s nimi dostaneme lépe mezi zuby. 
Čistíme se jedním tahem tam a druhým zpátky. Mezi 
zuby je vpravujeme jemným krouţivým pohybem. Pro 
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čištění s těmito kartáčky není potřeba pouţívat pasta. 
Ale někteří lidé si jej namáčí do gelu nebo ústní vody.  

 
Někdy jsou zuby tak blízko u sebe, ţe bychom se 

mezi ně tímto kartáčkem jen těţko dostávali. K tomu 
nám pomŧţe dentální nit. Ale nedostaneme se dál neţ 
na přední zuby. K těm dalším se spíš dostaneme 
mezizubním kartáčkem. 

 
Na tom, jakou pouţijeme pastu, aţ tolik nezáleţí. 

Ale existují rŧzné speciální druhy. Je na místě si 
uvědomit, ţe bělící pasty často poškozují sklovinu 
a nemají dlouhodobý efekt. Podobně fluoridové pasty 
mají vedlejší účinky, například flekaté zuby, prŧjmy 
a zčervenání v obličeji, a proto se od pouţívání fluoridu 
ustupuje. U běţné pasty stačí, abychom si jí na kartáček 
nanesli jen o velikosti kuličky hrášku. 

 
Pokud pouţíváme ústní vody, je to dobře. Ale opět 

platí jedno varování: Méně je někdy více. Pokud často 
pouţíváme ústní vody, které obsahují alkohol, vysušuje 
to sliznice a podporuje vznik nádorŧ v ústech. Proto je 
dobré některé ústní vody střídat. Na závěr nám slečny 
ukázaly, jak má vypadat zdravý chrup. Předvedly nám, 
jak si správně čistit zuby. Nakonec jsme dostali jako 
dárek barvící tabletku a s úsměvem jsme se rozloučili. 

 
Článek napsal Michal Voráček 
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VÁNOČNÍ AKCE V TYFLOCENTRU 

5. 12. 2014 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 

KAŢDÝ PÁTEK OD 11:00 HOD. PROBÍHÁ V TYFLOCENTRU 

JIHLAVA BRNĚNSKÁ 8 VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA SE 

SLEČNOU MGR. MALINOVSKOU.  
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT. 

 

8. 12. 2014 – VÁNOČNÍ DÍLNIČKA 

V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00 

HOD. NA VÝTVARNÉ DÍLNĚ BUDEME SPOLEČNĚ VYRÁBĚT 

VÁNOČNÍ VĚNEC Z MAŠLÍ. S SEBOU SI PROSÍM VEZMĚTE 

ZBYTKY RŦZNÝ DRUHŦ MAŠLÍ. MOHOU BÝT JAK LÁTKOVÉ TAK 

I PAPÍROVÉ. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 5. 12. 2014 

 

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

Váţení a milí klienti a přátelé TyfloCentra Jihlava, 
je tu předvánoční období a to je ten správný čas se na 

chvíli zastavit, sejít se a popovídat si v kolektivu 
příjemných lidí. Proto Vás zveme na Vánoční posezení, 

které se bude konat  
dne 10. 12. 2014 od 12:00 hod.  

v salónku v Dělnickém domě v Jihlavě. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 12. 2014 

 

12. 12. 2014 – VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 

KAŢDÝ PÁTEK OD 11:00 HOD. PROBÍHÁ V TYFLOCENTRU 

JIHLAVA BRNĚNSKÁ 8 VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA SE 

SLEČNOU MGR. MALINOVSKOU.  
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT. 
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12. 12. 2014 – TRÉNINK PAMĚTI 

PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 

TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA BERÁNKA.  
TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 12. 2014 

 

15. 12. 2014 – PUTOVÁNÍ PO ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE 

PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 

PŘEDNÁŠKA O ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE. MGR. OLGOU 

MALINOVSKOU, KTERÁ ŢILA ROK A PŦL V ČÍNĚ NÁS PROVEDE 

NEJLIDNATĚJŠÍ ZEMÍ SVĚTA. ZAČÁTEK PŘEDNÁŠKY BUDE 

JEŠTĚ UPŘESNĚN.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 12. 2014 

 

18. 12. 2014 – VÁNOČNÍ TRHY V BRNĚ 

POJEĎTE S TYFLOCENTREM NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY DO 

BRNA NAVNADIT SE NA TU PRAVOU VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU. 
ODJEZD Z JIHLAVY Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ STUDENTEM 

AGENCY V 9:05 HOD. ODJEZD Z BRNA DOMŦ DO JIHLAVY 

STUDENTEM AGENCY 15:30 HOD. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 12. 2014 
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Oblastní shromáţdění 
V úterý 25. listopadu proběhlo ve třídě ZŠ Nad 

Plovárnou  Oblastní shromáţdění. Byli jsme na něj 

pozváni v časopise Střípky, v listopadovém čísle. 

Shromáţdění opět proběhlo v pronajaté třídě základní 

školy.  

Úvodním slovem nás i naše hosty přivítala předsedkyně 

Marie Fialová. Také mezi nás přišla předsedkyně 

odbočky Pelhřimov. Dalším z hostŧ byla paní Bohdana 

Jakubíková, jejíţ studenti pomáhal ji našim kolegŧm TC 

Jihlava  se sbírkou  Bílá pastelka. 

Další z našich  hostŧ k nám přišla, z TyfloServisu Jihlava 

paní Jana Kutzová, které bychom tímto článkem chtěli 

poděkovat, ţe pomohla naší předsedkyni z předčítání.   

Hned po milém přivítání jsme byli seznámeni se stavem 

hospodaření a pokladny za celý rok. Příjmy i výdaje, to 

vše prošlo revizní komisí. Vše souhlasilo. Také jsme se 

dověděli co nás drţitele prŧkazŧ ZTP a ZTP/P čeká 

v roce 2015, ţe nás to bude stát dvě návštěvy na Úřadu 

práce, mnoho informací není ještě známo, aţ budou tak 

určitě budeme informováni. Byl nám přečten článek o 

změnách valorizace dŧchodu. Nezapomnělo se také na 

sponzorské dary z města a paní doktorky Anselmy 

Švandové. Ve zprávě o činnosti nám paní Fialová 

oţivila, co všechno jsme za uplynulé měsíce zvládli, kde 

jsme byli a také co nás v příštím roce čeká. Také nám 

byla představena naše nová pracovní posila paní 

Bodišová. Mŧţeme se na ni obrátit tři dny v týdnu,  
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pracuje s paní Fialovou Ve zprávě nahlédla i do nového 

roku, kde nás čekají volby. Byli jsme informováni, kdo 

zná  někoho kdo by měl chuť a zájem pracovat v 

Oblastním výboru, mŧţe někoho navrhnout. Ještě 

nesmíme zapomenout na velmi hodnotnou kulturní 

vloţku o historii Jihlavy, kterou si pečlivě připravil pan 

Bořivoj Marek. Před volnou diskuzí nám, přinesly 

občerstvení, které také prošlo jistou změnou. Jak jsme 

všichni ihned zjistili, velmi chutnou dobrotu. Po diskuzi a 

rozloučení s hosty jsme se přemístili do naší klubovny, 

kde jsme pokračovali ve volné debatě. Bylo příjemné se 

vidět a popovídat s členy, které tak často, většinou ze 

zdravotních dŧvodŧ nebo jiných nevídáme. Věříme, ţe 

se brzy zase uvidíme, ne jen v klubu, ale i na Vánočním 

posezení. Těšíme se !!!                                               

   Článek napsala Marie Šmejkalová 

P O Z V Á N K A N A V Á N O Č N Í P O S E Z E N Í 

 

     Váţení a milí členové a přátelé Sonsu. dovolujeme si 

Vás tímto pozvat na vánoční posezení a zastavení nad 

vánočním shonem které se uskuteční v úterý 16. 12. 

2014 od 13.00 do16,00 hodin. Budeme rádi a potěší 

nás, kdyţ se všichni v dobré náladě sejdeme. 

V klubovně odbočky Sons   

těším se na setkání s Vámi.  Marie Fialová 
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Mikulášská nadílka 

Otvírám oči a zírám na stŧl. Vlastně na kalendář. Slyším 

svou ţenu, nezapomeň zamluvit Čerta a Mikuláše. Víš, 

kvŧli dětem. Ne, ţe to dopadne tak, jako minulý rok. Ţe 

jsem je uplácela venku, aby šli k nám, protoţe ty jsi opět 

zapomněl. To zvládneš, řekl kamarád Olda. Pŧjdeš za 

čerta. Anděla máme, ani nebude potřebovat paruku. 

Jeho dcera Alenka uţ za anděla byla. Moc se líbila. Jen 

ta hvězda z čela nešla jen tak odlepit. Ty si oblečeš ten 

starý koţich srstí ven. A ocas ti ukroutíme z provazŧ. 

Čert ze mě byl. Kdyţ jsem se na sebe podíval, jen co mi 

natáhli masku, lekl jsem se sám sebe. Ještě pytel, co 

z něj čouhaly nohy a řetěz. A vyrazili jsme. Nezapomeň 

hudrovat. To nestačí, jak vypadám? Ne! Nevím, kdo se 

víc vyděsil. Jestli děti, nebo ţena. To bylo jen chvíli. Pak 

ten nejmladší zŧstal koukat dolŧ, na čertovy nohy. Čerte, 

ty máš tatínkovy bačkory. Tys ho vodnes? On je taky 

někdy hodnej. Nezlobí pořád. Ţe mami? Myslel jsem, ţe 

to nezvládnu. Cukalo to se všemi. Čerte, mŧţeš ho 

vrátit, řekla ţena. Myslím, ţe tu ještě chvíli mŧţe zŧstat. 

Co bylo dál? Dali jsme nadílku tak rychle, ţe jsme po 

dětech nechtěli ani básničku. Olda si pak šel dát panáka, 

aby ho přešel smích, jak říkal. A já? Já se vrátil z pekla 

domŧ. Aspoň na chvíli!                          

 

 

 



 

31 
 

Stromečku povídej 

Jakpak je v lese?  

Víš, ještě dřív, neţ domŧ tě neseme. 

Jak moc se zem a sluníčko snaţí,  

aby si obstál před dětskou tváří. 

Jak všichni, ti z lesa, kolem moc a moc pomáhají,  

jak rovně a rychle vyrŧst, jen dobré rady znají. 

Kdo ţe? No kdo přece přebývá v lese?  

Kdo moudrost všech zvířátek v srdci svém nese.  

Kdo všechno ví a odpověď zná? 

Kdo moudrostí svou, prý lidem se vyrovná. 

Stromečku povídej, jak u nás se ti líbí? 

Jak děti pod tvými nazdobenými větvičkami,  

všechno, úplně všechno, šeptem pro dárky Ti slíbí. 

Jak pak štěstím a radostí očka jim nádherně září,  

je něco víc, neţ dětský smích a pohled do jejich tváří?  

Stromečku povídej… 

Maria Smejkalová 
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Přednáška s panem doktorem Galvasem 

Dne 27 listopadu nám pan doktor  Galsas  přednášel o 

tradicích předvánočních a vánočních svátku které se 

dodrţovali, někteří z nás, některé tradice převzali od 

svých rodičŧ a dodrţuji něco do dnes. Společně jsme 

proţili příjemně proţité dopoledne.   Vyprávěli jsme si o 

svaté Barboře, ţe na svatou Barborku Svobodné dívky si 

4. 12. tedy na svátek Barbory řezaly větvičky z třešně. 

Pokud na Štědrý den ve váze vykvetly, měly se do roka 

vdát. Další z uţ ne předvánočních ale uţ svátku 

vánočních, je advent, tím nám začínají svátky. Adventní 

Věnec Je věnec většinou ozdobený chvojím, šiškami 

jeřabinami, mašličkami a jinými drobnostmi a 4 svíčkami. 

Čtyřmi proto, ţe adventní čas začíná čtyři neděle před 

Vánocemi. Kaţdou adventní neděli se postupně jedna 

ze svíček zapálí. V poslední adventní neděli se tedy 

rozzáří všechny svíčky najednou. Adventní neděli se 

celá rodina sesednou a společné si podávají a zpívají 

vánoční koledy. Ještě bych zapomněla na svatého 

Mikuláše, který uţ nás brzo čeká no to někde domech  

bude veselo, ale myslete na to ţe svatý Mikuláš nebyl zlí 

byl hodný a rozdavačný. Já vím ţe někteří zlobící by si 
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zaslouţili jít do pytle, ale myslete na to, ţe někteří  z nás 

taky zlobili a rodiče nás nedali, protoţe kdo by se zlobil.  

No a pak nám začíná z očekávaných, svátku a štědrý 

den, ten se slaví všude jinak, kaţdý uznává něco jiného, 

někdo má Santu někdo Dědu Mráze, ale všude se slaví 

velký dem, a jenom kaţdý po svém. To já se duším na 

štědrý den, ne co dostanu, ale je to chvíle lásky a 

pohody. Tím bych všem chtěla popřát hodně lásky a 

pohody, a aby si svátky mezi lidmi které máte rádi si ve 

zdraví uţili     

Článek napsala paní Bodišová 
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BLAHOPŘEJEME 

Regina Fialová 
Zdeněk Blaţek 

Miluše Chumanová 
Miroslav Liml 

Eva Malečková 
Petr Matoušek 

Františka Nováková 
Marie Potŧčková 

Jiří Stejskal 
Mgr. Zita Zábranská 

Pavel Beneš 
Milan Fiala 

Jaroslav Volavka 

 K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho 
zdraví vtip. Neboť smích léčí  

HÁDAJÍ SE: 

Wikipedia: "Já VÍM všechno!" 

Google: "já NAJDU všechno!" 

Facebook: "Já ZNÁM VŠECHNY!" 

Internet: "Beze mě jste všichni namydlení!" 

Elektřina: "A tak se uklidníme, jo?!" 
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 
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