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Váţení a milí čtenáři
Prázdniny jsou za námi a je tu měsíc září. Začátek
nového

školního

roku,

vinobraní,

babího

léta

a posledních teplých dní, které brzy, jak uţ to tak venku
vypadá, vystřídá podzim.
Doufám, ţe jste si prázdniny, dovolené a volné dny uţili,
odpočali a načerpali ze sluníčka novou energii na další
školní rok a další nové záţitky s TyfloCentrem Jihlava.

Zábavné a poučné čtení Vám přejí
zaměstnanci TyfloCentra Jihlava
Děkujeme všem, kteří do časopisu přispěli svými
nápady.
Pokud máte nějaký nápad, s kterým byste se chtěli
podělit s ostatními, šup sem s ním. Vaší fantazii se
meze nekladou.
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SROVNÁNÍ ŠKOL PRO ZRAKOVĚ POSTIŢENÉ
Dostal jsem při své týdenní praxi za úkol napsat nějaký
příspěvek do časopisu Střípky z Jihlavy. Hned mě
napadlo napsat pár plusů a mínusů ve srovnání škol pro
zrakově postiţené a škol zabývající se integrací zejména
nevidomých ţáků a studentů.
Proč vlastně já píšu tento článek? Protoţe jsem zcela
nevidomý a měl jsem moţnost vyzkoušet si oba systémy
škol. Čtyři roky jsem chodil na základní školu, která mi
tuto moţnost nabídla po předškolní péči. Následovali 3
ročníky na speciální škole pro zrakově postiţené v Praze
na Hradčanech, po kterých jsem odešel zpátky mezi
ţáky bez vady očí. Momentálně nastupuji do 2. ročníku
na střední škole.
Proč jsem z integrace odešel na „specku?“
Hlavním důvodem byla chuť jakýmsi způsobem se
osamostatnit. Do té doby jsem neznal hůl, hladinku
a jiné pomůcky, které mi usnadnily ţivot. Tam jsem se
naučil vlastní sebeobsluze a prostorové orientaci, které
se v předchozí integraci nevěnovali a vše dělali za mě.
Bohuţel postupně zvyšující se trend, kdy jsou na
speciální školy přijímány hlavně děti (a to údajně i na
středních
školách)
s kombinovaným
postiţením,
nejčastěji s mentálním postiţením. Tím byla velmi
zasaţena výuka, která byla pomalá, jedna látka se
probírala delší dobu, aby ji i ti nejslabší pochopili, resp.
aby to tak vypadalo, ţe ji pochopili.
Další nevýhodou je, ţe škola vedla studenty spíše
k laxnímu způsobu ţivota. Studenti nemuseli nic dělat
a bát se, ţe by to za ně nebylo uděláno. Tento přístup se
mi zdá nadmíru špatný – kdyţ osoba se ZP opustí tento
typ vzdělávací instituce, je ztracena má pocit, ţe všichni
mu půjdou, jak se říká na ruku. Avšak v dnešní době,
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kdy je pracovní trh neuvěřitelně tvrdý přichází však brzy
tvrdé vystřízlivění.
Podle mě je i výhodou to, ţe nevidomý dělá ve své
podstatě i osvětovou činnost. Předsudky tu jsou
a zřejmě asi budou, tudíţ se musí dbát na jejich, alespoň
částečném, odbourání.
Před nedávnem jsme se bavili s jedním mým bývalým
spoluţákem o tom, ţe absolventi takovýchto druhů škol
mají problém se začleňováním a často bývá jejich
komunikace s okolím (nemusí se jednat nejen
o navazování pracovních poměrů) o něco sloţitější.
To je můj objektivní názor.
Strţeno a podtrţeno – speciální škola naučí
ţáka/studenta prostorové orientaci a případně
i sebeobsluze, ale tím to končí. Tyto sluţby však nabízejí
i určité neziskové organizace, takţe jsem spíše
zastáncem integrace, i kdyţ to bývá poměrně sloţité.
Avšak došlo k určitému zlepšení od doby, kdy já
samotný jsem nastupoval do první třídy a to díky novým
technologiím, novým druhům pomůcek, které usnadňují
lepší komunikaci mezi učitelem a studentem.
Z vlastní zkušenosti doporučuju kladně hodnocenou
integraci. A i kdyby se přesto rodič zajímal o „specku“,
tak radím se zjistit, zda daná škola nemá nějaký
speciální plán výuky, aby nebyl nemile překvapen…
Článek napsal Vladimír Bodiš student 2. ročníku Školy
ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Starobní důchod
Na řádný starobní důchod nám vzniká nárok, jestliţe
splňujeme dvě podmínky:
máme potřebnou dobu pojištění, to znamená, ţe
máme odpracované roky
a dosáhli jsme důchodový věk, to znamená, ţe uţ
jsme dost staří na důchod
Důchodový věk se neustále zvyšuje a stejně tak se
zvyšuje doba pojištění. Doba pojištění je doba, po kterou
jsme pracovali (ať uţ jako zaměstnanci nebo OSVČ)
a přitom platili důchodové pojištění. Abychom mohli
odejít do důchodu, musíme mít odpracovaný určitý počet
let, tedy mít určitou dobu pojištění.
Důchodový věk činí – jde-li o pojištěnce narozené
před rokem 1936:
a. u muţů 60 let,
b. u ţen
1. 53 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí,
2. 54 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti,
3. 55 let, pokud vychovaly dvě děti,
4. 56 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo
5. 57 let,
Kompletní
tabulky
naleznete
na
odkaze:
http://www.mpsv.cz/cs/618
Doklady potřebné k sepsání ţádosti o důchod na
místně příslušné správě
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Ke správnému uplatnění ţádosti o starobní důchod
jsou zapotřebí náleţitosti: (originály nebo ověřené kopie
dokladů - k nahlédnutí)
- občanský průkaz, cizinci: pas, případně doklad
o povolení k pobytu
- doklad o studiu, učení - i nedokončeném (potvrzení,
VL, MV, diplom)
- vojenskou kníţku, propouštěcí list, nebo potvrzení
z vojenské správy
- rodné listy dětí (u žen)
- evidenční list důchodového pojištění od
současného zaměstnavatele (za daný rok, kdy se ţádá,
pokud není vyhotoven elektronicky)
- potvrzení o všech dobách evidence na úřadu práce
(včetně pobírání dávek)
- pokud klient má - z ČSSZ Praha informativní výpis
doby pojištění tzv. IOLDP
- v případě nařízené exekuce, konkurzu na majetek,
obstávky příjmů - je třeba předloţit doklady o této
skutečnosti
- bankovním ústavem potvrzenou - ţadatelem vyplněnou
ţádost o výplatu důchodu na účet, ţádá-li jeho výplatu
bezhotovostním
převodem
(vlastní
nebo
účet
manţela/ky, pokud je na účtu manţela/ky disponující
osoba) – tiskopis lze získat na OSSZ nebo stáhnout
z www.cssz.cz
Ţadatel můţe podat-uplatnit ţádost, i kdyţ nemá
všechny potřebné doklady a doloţit je např. dodatečně,
nebo vůbec, nebude-li chtít. Chybějící doklad není
překáţkou pro uplatnění ţádosti, ale v rámci rychlého
řízení je lepší vzájemně spolupracovat.
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Postup při podání ţádosti o důchod
Ţadatel se dostaví nejlépe na místě příslušnou
správu (lze i místně nepříslušnou), nebo na základě plné
moci můţe podat ţádost jiná osoba). Poté dojde k
sepsání ţádosti, která po doloţení všech potřebných
skutečností putuje na ČSSZ Praha, která má ze zákona
lhůtu 3 měsíců na výpočet důchodu - vyhotovení
rozhodnutí, které zasílá klientům na doručenku. O řádný
starobní důchod můţeme poţádat aţ 5 roků zpětně.
Předčasný důchod
Jestliţe nesplňujeme podmínky na přiznání řádného
starobního důchodu, moţná uţ máme nárok aspoň na
předčasný důchod. Ten je ale niţší - trvale krácený.
Nelze o něj ţádat zpětně, nejdříve ode dne podání
ţádosti.
Práce s kalkulačkami z MPSV
Na stránkách MPSV v záloţce Důchodové pojištění
jsou volně ke staţení kalkulačky týkající se výpočtu
starobního důchodu. Jsou zde ke staţení dvě
kalkulačky. Věková kalkulačka a Důchodová kalkulačka.
Podrobný návod jak s kalkulačkami pracovat a jakým
způsobem je vyplňovat naleznete hned pod danými
odkazy, kde si kalkulačky lze stáhnout.
Odkaz
na
dané
kalkulačky:
http://www.mpsv.cz/cs/2435
Článek napsaly studentky z VOŠS Jihlava,
Jana Švaříčková a Hana Klobásová
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MŮJ NOVÝ ŢIVOTNÍ POMOCNÍK
Po odchodu Gresouška do psího nebe jsem byl téměř
rok bez psa. Po čase jsem však začal mít spoustu úrazů
a tak jsem pochopil, ţe bez vodícího psa se nadále
neobejdu.
Na svých cestách jsem se setkal a paní Ing. Merklovou
se kterou jsme šli na kafe a kde jsem také poznal
Ronyho. Pejska, který přišel ke mě a sedl si mi k noze.
V té době jsme proţíval dosti náročné ţivotní období ale
kdyţ jsem ucítil jak mi ten pejsek sedí u nohy, dodalo mi
to novou energii a sílu poprat se s momentální ţivotní
krizí. Dojalo mě to natolik, ţe jsem záhy pochopil, ţe je
to můj velký ţivotní pomocník.
Kdyţ jsem běhal ještě pes vodícího psal, měl jsem těţký
úraz. Spadl jsem ze 4 metrů. Nebylo tam zábradlí a já
jsem při své divokosti neodhadl vzdálenost ke schodům.
Ze všecho jsem se rychle uzdravil a asi po čtyřech
měsících jsem začal opět pilně nacvičovat chůzi
s Ronym.
Bez Ronyho bych se jiţ nemohl pohybovat. Kdyţtak jen
velmi pomalu a to při mé špatné stabilitě bych byl
kaţdou chvíli na zemi. Díky Bohu, co mám Roníka,
neměl jsem jiţ ţádný úraz a společně se pohybujeme
velmi dobře. Rony mi svým rytmem chůze pomáhá
vyrovnávat špatnou stabilitu a tak se s ním dostanu bez
problému kamkoliv. Je to můj nový ţivotní pomocník a já
jsem rád, ţe je to silný a temperamentní pes.
Díky tomuto pejskovi jsem se znovu narodil. Za svého
pobytu v nemocnici mé myšlenky stále lítaly za Roníkem
a to mi dodávalo novou sílu uzdravit se a zase ţít. Bez
Ronyho se jiţ neobejdu.
Článek napsal pan Václav Červenka
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RADY A TYPY
JAK SE LOVÍ SLIMÁK
V této rubrice se tentokrát budeme zabývat invazí
slimáků. Myslím, ţe snad kaţdý z Vás se s nějakým tím
otravným slimákem jiţ setkal. Slimáci ţerou skoro
všechno. Najdou se na většině druhů zeleniny, na
obilninách, okrasných květinách, ale ţerou i jahody. Mají
rádi vlhké prostředí, takţe letošní léto jim mimořádně
prospívá. I já sama jsem zaţila a zaţívám boj se
slimáky. Rad a rádců je opravdu mnoho. Já jsem se
obrátila na strýčka Googla. A jaká zajímavá spojení Vám
Google vyhledá? Tak například: slimáci a pivo, granule,
vanish, kachny, měď, sůl, pichlavé bariéry atd. Lidé
zkouší opravdu mnoho způsobů jak slimáky zahubit.
A teď pár způsobů jak na slimáky. Klasický způsob, jak
se plţů zbavit, je vysbírat je.
Známý český malakolog (neboli odborník na slimáky)
Libor Dvořák doporučuje klasický podvečerní lov: „Večer
obejděte zahradu a všechny slimáky, které uvidíte,
vysbírejte.“ A co pak s nimi? Libor Dvořák doporučuje:
„Asi nejhumánnější metoda je nůţ. Chyceného plzáka
rozkrojte nějakým starým noţem na půlku, pak ho hoďte
do PETky s vodou, kde se rozloţí. Solení je dost
drastické a polévání horkou vodou zbytečně drahé.“
Já sama jsem zvolila variantu vysbírat a zalít horkou
vodou. Prý se tak netrápí, jako kdyţ je posolíte. Ale
musím Vás upozornit na to, abyste se nepouštěli do
sbírání slimáků, pokud se chystáte dělat k večeři pokrm
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z hub např. houby na kmíně. Přece jen houby a slimáci
mají podobný charakteristický rys. A večeři si opravdu
neuţijete.
Další moţností je lov na návnadu. Slimáci, stejně jako
Češi, milují pivo. Dá se připravit past, kdy se plţ v pivu
utopí: vyrobíte ji z obyčejného jogurtového kelímku, který
zapustíte do půdy. Bohuţel takhle přilákáte i slimáky ze
širšího okolí, kteří by se jinak vaší zahradě vyhnuli.
Pokud myslíte boj se slimáky a plzáky váţně, měli byste
jim zamezit, aby se k vám dostali. Libor Dvořák
vysvětluje: „Plţi se plazí po vlhké noze, takţe jim cokoliv
suchého znesnadňuje pohyb.“ Prostory kolem zahrady
se proto dají vysypat čímkoli, co pohlcuje vlhko,
například popelem nebo vápnem. Záhonky se také dají
ohradit asi 10 centimetrů širokým pruhem pilin, které se
pak polijí kávou s logrem.
Výzkumníci zjistili, ţe roztok s 1 aţ 2% koncentrací
kofeinu je pro plţe smrtelným nervovým jedem a rovněţ
je odpuzuje. A rostlinám přitom vůbec nevadí!
Nejpřirozeněji plţe odstraníte, kdyţ jen pomůţete
přírodě, aby se o ně postarala sama. Slimáci mají
hromadu nepřátel, bohuţel jich dnes ubývá. Takoví jeţci
uţ z našich zahrad téměř zmizeli. Aby proti slimákům
mohli zasáhnout ptáci, udrţujte své trávníky nízké.
Slimáci se také vyhýbají některým rostlinám, čehoţ se
dá s úspěchem vyuţít. Patří mezi ně například kerblík,
petrţel, šalvěj, tymián nebo brutnák.
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ZAHRADA
Nově jsme pro Vás připravili rubriku Zahrada. V tomto
díle se budeme tentokrát věnovat sklizni ovoce, péči
o jahody a ochraně před chladem. Září přináší na naši
zahradu hromadu práce. Čeká nás údrţba trávníků,
sklízení ovoce, okopávání a pomalá příprava na zimní
měsíce. Léto uţ je definitivně za námi, i kdyţ tento rok
bych řekla, ţe léto skončilo uţ na konci července.
Sklízení sladkého ovoce je v plném proudu. Postupně
zrají podzimní a raně zimní jablka i hrušky. Dozrávají
také švestky, pozdní broskve. Pokud budete úrodu
skladovat ve sklepě, je dobré ho dobře připravit –
vyčistit, vybílit a vysířit. Skladovat je třeba pouze zdravé
plody a pravidelně je kontrolovat, napadené a nahnilé
ihned odstranit. Sklep je třeba dobře větrat – v září jej
důkladně větrejte především v noci, aby se prostor
ochladil a zvlhčil. Ovoce je však moţné skladovat
i mnoha jinými způsoby – sušením, moštováním,
přípravou kompotů, marmelád, povidel…
Jahodníkové porosty, které dávaly bohatou
a sladkou úrodu na počátku léta, je třeba před zimou
dobře připravit a odměnit je za předchozí náročné
plození. Budou vděčné za opatrné okopání, přihnojení
(hnojivem bohatým na draslík, nikoli na dusík, nebo
kvalitním kompostem) a v případě potřeby zavlaţení.
Květák, který nevytvořil do konce září růţice ke
sklizni, je nutné chránit před prvními mrazíky. Bílá
netkané textilie rostliny ochrání aţ do poklesu teplot –
4 °C.
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Také plody tykví jsou citlivé vůči mrazíkům. Skliďte je
proto hned při první signalizaci poklesu teplot. Cukety
a dýně dobře dozrají i po utrţení. Na chráněném, ale
dobře větraném místě a vydrţí třeba aţ do prosince.
Plody rajčat první mráz znehodnotí. Obalte je netkanou
textilií a fólií, nebo utrhněte a nechejte v teple dozrát.
I počátkem září ještě můţete vysít zeleninu pro letošní
sklizeň. Vyrůst ještě stihnou rané ředkvičky a raný salát.
Vysít také můţete špenát, který pak poskytne sklizeň
mladých, zelených a vitamíny napěchovaných lístků
časně zjara, kdy je čerstvá zelenina nejvíce zapotřebí.
Podobně lze vysít i listovou petrţel a kerblík.
Bylinky na podzim
Před příchodem prvních nočních mrazíků skliďte
bazalku – tato teplomilná jednoletka mráz nesnáší
a rychle se sniţuje kvalita jejích lístků.
Přebytky můţete usušit, ale ještě lépe zamrazit, naloţit
do olivového oleje, nebo si připravit výtečné bazalkové
pesto.
Recept na bazalkové pesto
Bazalka se rozmixuje v olivovém oleji spolu
s parmezánem, piniovými oříšky (lze nahradit
levnějšími vlašskými, ideálně čerstvými), solí
a česnekem.
Pokud na vrchu směsi bude stále vrstvička
olivového oleje, vydrţí pesto v chladnu i měsíce
(obvykle jej ale sníte dříve – na těstoviny, toasty…)
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V JIHLAVSKÉM PODZEMÍ STRAŠÍ
Dne 15. července byl celkem pěkný a horký den
a my jsme se rozhodli zchladit v podzemních štolách
pod Jihlavským náměstím.
Prohlídka byla dlouhá 260 metrů a obsahovala 160
schodů. Naše skupina byla opravdu početná
a průvodkyně nás krásně všechny zvládla. Má hodně
zkušeností s takovými velkými skupinami.:-) Bylo to
zajímavé a kromě kamenných zdí, zdí z betonu,
všudypřítomného vlhka a teploty kolem 9 °C, jsme viděli
také několik postaviček doplňujících prohlídkový okruh
a ještě pár vitrín s kameny a modely. V jednom výklenku
byl veliký pavouk a pod ním se nacházelo několik sudů.
Snaţili jsme se neprobudit havíře, který odpočíval na
kamenném lůţku, a v jiné části jsme viděli zdařilou
kostru.
V jedné chodbě je studánka. Kouzelná studánka
splní tvé přání, kdyţ tam hodíš minci. Ale pozor.
U studánky straší mnich. Ten chudák si tam do studánky
kdysi ukryl poklad. Kdyţ ho chtěl vyzvednout, tak se
v podzemí ztratil. Je to celkem snadné, kdyţ se nedrţíte
skupiny. Tento mnich bloudil v podzemí tak dlouho, aţ
tady zahynul. Teď tady straší. Další duch sídlí v chodbě,
kde se po zhasnutí světla rozzáří stěny. Můţeme tady
spatřit i „ruku ducha“. Kdyţ zavřeme oči a dobrovolník si
nechá ozářit ruku, tak tenhle úkaz spatříme. Ale ducha
cítit nebylo. Proč, protoţe se v chodbě tísnilo moc lidí.
A taky proto, ţe se děti bály a asi nás nechtěl strašit.
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Kámen, který nás obklopoval, byla ţula a rula. Nic,
v čem by se snadno kutalo. Havíři zvládli tak 2 aţ 3 cm
za den. Trhali skálu tím, ţe ji obloţili jílem, dřevem a to
pak zapálili. Aţ byl velký ţár a skála rozpálená, tak tam
nalili studenou vodu. Tím se hornina prudce ochladila
a rozpukala. Byla to ale úmorná práce. A to podzemí
měří 25 km a má tři patra. Ten kousek, který jsme viděli,
byl prohlédnut asi za 40 minut. Tihle horníci tady
pracovali 8 nebo 12 hodin denně.
Víte, ţe Jihlava byla prvním městem, kde byla
funkční kanalizace a od čtrnáctého století také vodovod?
Kanalizace vedla podzemím, proto v Jihlavě neřádil mor.
Viděli jsme i staré dřevěné potrubí na vodu. Měli to
Jihlavané úţasně vymyšleno. Sklepy, stoky, sejf
a úniková cesta v jednom.
Oběd proběhl v restauraci „U hranaté koule“. Vaří
dobře. Byli jsme všichni spokojení. Probírali jsme naše
prázdninové plány a co dělat v srpnu.
Článek napsala Ilona Ptáčková

VALTICE – PERLA LICHTENŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ
Prázdninové cesty mě letos zavály do Valtic. Kromě
toho, ţe se kaţdému vybaví dobré víno, tak je zde také
nádherný zámek a nad městem rozhledna, která patří do
areálu Lednicko-Valtického. Cesta nás zavedla i do
Rakouska.
Do Valtic se dostanete lehce. Leţí od Břeclavi na
západ, těsně u státní hranice. My jsme jeli vlakem.
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Vystoupili jsme na zastávce Valtice-Město. O kom to
mluvím? V době tohoto výletu jsem se účastnila
rekondice v Hodonínské Oáze. Tuto rekondici pořádala
Vsetínská odbočka SONSu. Kromě jiného tady proběhla
i soutěţ v prostorové orientaci, ale hlavně jsme
provozovali turistiku.
Naše kroky vedly na zámek. Věděla jsem, ţe je tady
zámek, ale jeho interiéry mě vyrazily dech. Je pěknější,
neţ ten Lednický. Ale moţná jen míň okoukaný. Mají
tady dva okruhy a my jsme prošli kníţecím okruhem.
Musím říci, ţe Lichtenštejnové si neţili vůbec špatně.
Uţ ve 13. století tady stál hrad. Dnešní podobu
zámek získal v druhé polovině 17. století. Jeho prostory
jsou opravdu reprezentativní, tak, jak se na tento kníţecí
rod sluší a patří. Je pravda, ţe hodně majetku si
Lichtenštejnové odvezli koncem druhé světové války do
Rakouska, ale v posledních několika letech se zase
blíská na lepší časy. Měla jsem moţnost vidět i ţidle,
které v roce 2008 zakoupil náš stát pro tento zámek na
aukci a momentálně vládnoucí kníţe povolil opět vystavit
fotokopii jednoho ze vzácných obrazů. Je tady také
deset koupelen. Na kaţdém patře pět. Dokonce výtah,
i kdyţ nefunkční. Je tady také jeden z nejdelších
průhledů ve střední Evropě. (Kdyţ se otevřou dveře
jednotlivých pokojů, tak z jednoho konce vidíme na
druhý. Tam je většinou okno s květinami.)
Nad Valticemi stojí tak zvaná Rajstna. Je to
rozhledna s kolonádou. Takový pavilonek, který
napodobuje antické stavby. Dá se vyjít po schodech
vzhůru a rozhlédnout se po okolí. My jsme tam byli.
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Můţu říct, ţe to byla paráda. Pravdou je, ţe tam nedošli
všichni. V ten den bylo hrozné horko a cesta do kopce
byla náročná. Za ty výhledy to ale stálo.
Kdyţ jsem se pokochala pohledem, tak dole pod
dubem načerpala naše skupinka síly na další cestu. Šli
jsme narušit státní hranice a vnikli jsme na Rakouské
území. Protoţe nám v tom nikdo nezabránil, tak si naše
skupinka mohla v klidu vychutnat „Stezku bosou nohou“.
Ţe nevíte, co to je? Taky jsem nevěděla. První část tvořil
písek. Musel pěkně pálit. Potom ještě kamínky. Nejdříve
hrubší a potom malé za to ale ostré. Neprošla jsem si
tuto cestičku. Měla jsem mokré nohy a v botách bych
měla asi dost špíny. Taky mě odrazovala vzpomínka na
to, jak strašně pálí písek v létě.
Po návratu do Valtic a osvěţení v místní kašně jsme
našli muzeum. Sice uţ nebyl čas na prohlídku
zajímavostí v jeho útrobách, ale paní nám dovolila projít
zdejší stezkou bosých nohou. Byla lepší. Měla víc
povrchů a noţky jsme si mohli vymáchat v bazénku.
Povrchy se skládaly z kamínků, štěrku, písku, kamenů,
kůry, pecky, kaštany a raději jsem ani dál nezkoumala,
v čem jsem šlapala. Výsledek byl celkem příjemný.
Nedalo se říct, ţe by mi to ublíţilo. Jen ty rozpálené
dlaţdice a písek :-( Kaţdopádně ale doporučuji tuto
atrakci nevynechat.
Uţ se blíţila hodina odjezdu. Bylo to fajn. Únava ani
nebyla a ještě nás čekala večerní cesta do Čejkovických
Templářských sklepů. Ráda bych se sem ještě vrátila.
Článek napsala Ilona Ptáčková
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NEBUĎTE OFF BUĎTE ON
24. ročník akce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK
pod názvem: „Návraty ke kořenům“
a
DEN ZEMĚDĚLCŮ, POTRAVINÁŘŮ A VENKOVA
Kraje Vysočina
6. ZÁŘÍ 2014
NAVŠTIVTE PAMÁTKY:
HISTORICKÁ RADNICE, Masarykovo nám. 1
otevřeno:
8.30 hod. – 17:00 hod.
Prohlídky s výkladem v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod.
Bezplatné vstupenky budou k dispozici 6. 9. od 8:30
hodin. na Turistickém informačním centru, Masarykovo
nám. 2.
BRÁNA MATKY BOŢÍ, Věţní 1
otevřeno:
10:00 – 13:00 hod., 14:00 – 18:00 hod.
Prohlídky s průvodcem v 11:00 a 14:00 hod.
Stálá výstava obrazů ak. mal. Gustava Kruma.
Vstupné: zdarma
JIHLAVSKÉ HISTORICKÉ PODZEMÍ, Hluboká 1
otevřeno:
10:00 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod.
prohlídky v 10, 10.30, 11, 11.30, 12, 12.30, 15, 15.30
hodin - vstupné 30 Kč. Tajemné prohlídky ve 14:00 hod.
a v 16:00 hod. - 40 Kč.
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MUZEUM VYSOČINY - Renesanční cechovní dům,
Masarykovo nám.57
otevřeno:
9:00 – 12:00 hod.,
12:30 – 17:00 hod.
Prohlídky s odborným výkladem (historie, architektura)
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY
- Komenského 10
- Masarykovo nám. 24
otevřeno:
9:00 – 17:00 hod.
Prohlídka s odborným výkladem v budově Komenského
10:00 v 9:00 hod. v budově Masarykovo nám. 24 v 11:00
hod. Vstupné: zdarma
VYHLÍDKOVÁ VĚŢ KOSTELA SV. JAKUBA,
Jakubské nám.
otevřeno:
10:00 – 13:00, 14:00 – 18:00
Prohlídky s výkladem ve 12:00 hod. a 16:00 hod.
Bez průvodce individuálně během otevírací doby.
Vstupné: zdarma
KOSTEL SV. IGNÁCE z LOYOLY, Masarykovo nám.
otevřeno:
9:00 – 11:00 hod.,14:00 – 16:00 hod.
Prohlídka s odborným výkladem v 10:00 a 15:00 hod.
Vstupné: zdarma
KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO včetně kaple
Bolestné Panny Marie, Jakubské nám.
otevřeno:
9:00 -11:00 hod.
14:00 – 16:00 hod.
Prohlídka s odborným výkladem v 9:00 hod Vstupné:
zdarma
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA, Hluboká 1
Prohlídka s odborným výkladem v 11 hodin
Vstupné: zdarma
DŮM GUSTAVA MAHLERA, Znojemská 4
otevřeno:
10:00 hod. – 12:00 hod. 13:00 hod.
18:00 hod.
Prohlídka s výkladem v 15 hod. Vstupné: zdarma.

–

DŮM FILHARMONIE, Kosmákova 9
otevřeno:
9:00 – 12:00 hod.
14:00 – 17:00 hod.
Volná prohlídka objektu (mázhaus, koncertní sál s
dřevěným renesančním stropem, panelová prezentace
hudebních skladatelů spojených s Jihlavou), průběţně
dle zájmu
Vstupné: zdarma
RADNIČNÍ
RESTAURACE
A
MINIPIVOVAR,
Masarykovo nám. 66/67
Otevírací doba restaurace:
10.30 – 22:00 hod.
Otevírací doba minipivovaru: 16:00 hod. – 23:00 hod.
Komentované prohlídky technologie radničního pivovaru
s ochutnávkou piva přímo z tanků v leţáckém sklepě za
sníţenou cenu 40 Kč + prohlídka prostor restaurace a
nově vybudovaných salonků vč. minipivovaru – v 11, 12,
14, 15 a 16 hod s průvodcem - sraz ve vestibulu. Při
kaţdé prohlídce je max. počet osob 15.
Časové vstupenky k dostání u obsluhy v pivovarské
restauraci od poloviny srpna 2014.
HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA, Komenského 22
otevřeno:
9 – 14
Moderní budova s vlastní divadelní scénou schovanou
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za historizující fasádou o pěti osách, s dvěma nikami
v přízemí, šesti pilastry s kompozitními hlavicemi,
odstíněnou římsou v 1. patře a trojúhelníkovým štítem
po poslední nejrozsáhlejší rekonstrukci slavnostně
otevřena v r. 1995.
Den otevřených dveří - "Jak se dělá muzikál".
Nahlédnutí do zkušebního dne připravovaného muzikálu
"Někdo to rád horké" (premiéra 13. 9. 2014)
s průvodcem, prohlídky divadla s průvodcem a
odborným výkladem v časech: 9, 10, 11, 12, 13 a 14
hodin. Prohlídka trvá cca 1,5 hodiny s kapacitou 40
osob. Vstupenky zdarma na jednotlivé časy budou k
dispozici v předprodeji HDJ.
PIVOVAR JIHLAVA, Vrchlického 2 trochu jinak……
Pivovar vznikl r. 1860, vybudovaný jihlavským
várečenstvem (Mälzerschaft).
Procházka po pivovarské stezce se sládkem a
divadlem De Facto Mimo v 10, 14 a 16 hodin.
Sraz za vchodem do City Parku (pod Mariánským
sloupem), pokračování přes náměstí a konec u pivovaru.
Stezka má 13 zastavení, délka max. 3 km chůze (cca 2
hodiny). K vidění budou významné právovárečné domy,
městský šrotovník, měšťanské domy, ve kterých se pivo
vařilo, hostince. Poté exkurze do pivovaru s
ochutnávkou piva Jeţek - vstupné 30 Kč.
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Knihy do uší – AUDIOHKNIHY NA MP3
Doporučit lze tuto knihu:
Hra svalů
Autor: Simona Monyová
Ţánr: román
Audioknihu čte Švejnohová
Hodnocení: 81 %
Román Hra svalů autorka věnovala všem nešťastníkům,
kteří hloubku kaluţe zkoumají tak, ţe do ní vstoupí podobně jako hrdinka knihy Darja, která se zamiluje do
pana „nepravého", a na své cestě kaluţemi ztratí
věrného ctitele, dobrou přítelkyni, zaměstnání, několik
kilogramů ţivé váhy a spoustu iluzí.
Názor čtenáře:
Tuto knihu jsem přečetla za den, výborná. Přesně ze
života a nedopadla dobře, jak to většinou chodí i v
reálném životě. Při čtení si říkáte, že to nemůže být
pravda, aby se takto hrdinka chovala, ale ve skutečnosti
se takhle chovají některé ženy, co jsou bláznivě a slepě
zamilované. Bohužel!
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Zářijový kvíz – důchody
Ještě před prázdninami jste měli moţnost se na besedě
se studentkami SVOŠS Jihlava dozvědět velmi důleţité
a praktické informace ohledně důchodů. A to jak
starobních a invalidních, tak i vdovských. Vzpomínáte
si? Nyní si v našem kvízu můţete vyzkoušet Vaši paměť
a znalosti z oblasti důchodového systému.
1. Kterým dnem nabyl zákon o důchodovém pojištění
účinnosti?
a) 1. února 1996
b) 1. ledna 1996
c) 1. ledna 1993
2. Jaké máme 2 druhy pozůstalostních důchodových
dávek z důchodového pojištění?
a) vdovský a vdovecký, sirotčí
b) starobní, invalidní
c) sirotčí, invalidní
3. Z jakých dvou sloţek se skládají důchodové dávky?
a) státní výměra a základní výměra
b) procentní výměra a sazební výměra
c) základní výměra a procentní výměra
4. Jaká je výše základní výměry stanovená pro rok
2014?
a) 5 430 Kč
b) 2 340 Kč
c) 1 330 Kč
5. Kde a v kterém roce byl poprvé zaveden důchodový
systém?
a) roku 1991 v České republice
b) roku 1900 v Lucembursku
c) roku 1881 v Německu
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6. Kdo je povaţován za zakladatele důchodového
systému?
a) Otto von Bismarck
b) T. G. Masaryk
c) Eduard Taaffe
7. Ve kterém roce bylo v bývalém Československu
uzákoněno plošné důchodové pojištění pro všechny
občany?
a) 1948
b) 1945
c) 1993
8. Pojištěnec je invalidní za jakého předpokladu?
a) pokud nastal pokles jeho pracovní schopnosti
nejméně o 50 %
b) pokud nastal pokles jeho pracovní schopnosti
nejméně o 35 %
c) pokud nastal pokles jeho pracovní schopnosti
nejméně o 70 %
9. Za jaké období se u invalidního důchodu zjišťuje
potřebná doba pojištění?
a) není důleţité,
b) za jaké období se zjišťuje potřebná doba
pojištění
c) za období po vzniku
d) za období před vznikem invalidity
10. Pokud nastane změna stupně invalidity tak
a) nově se stanoví výše invalidního důchodu
b) výše invalidního důchodu se nezmění
c) výše invalidního důchodu se sníţí
11. V kolika letech se pojištěnci přemění invalidní
důchod na starobní?
a) ve 45
b) v 65
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c) v 75
12. Za jakých podmínek vzniká nárok na řádný starobní
důchod?
a) musí být splněna potřebná doba pojištění,
důchodový věk
b) musíme pouze dosáhnout věkové hranice
odchodu do důchodu
c) musíme pouze splnit potřebnou dobu pojištění, na
věku nezáleţí
13. Pokud poţádáme o starobní důchod v roce 2014,
kolik musíme mít let pojištění?
a) 35 let
b) 30 let
c) 25 let
14. Jaký důchodový věk budou mít pojištěnci (muţi),
kteří se narodili před rokem 1936?
a) 60 let
b) 55 let
c) 65 let
15. Na jakém úřadě se ţádá o tzv. IOLDP (informativní
list důchodového pojištění)?
a) ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení
v Praze)
b) OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení)
c) krajská pobočka ÚP podle místa trvalého bydliště
Vaše odpovědi nám můţete zasílat do konce září
elektronicky na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU.
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Akce na září
4. ZÁŘÍ 2014 – POSEZENÍ S PANÍ PSYCHOLOŢKOU MGR.
MONIKOU ŠMARDOVOU
V TYFLOCENTRU BRNĚNSKÁ 8 PROBĚHNE OD 10:00 HOD. POSEZENÍ
S PANÍ PSYCHOLOŽKOU MGR. ŠMARDOVOU.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI
5. ZÁŘÍ 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.
9. ZÁŘÍ 2014 – VODNÍ RÁJ
SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8
V 10:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 9. 2014
11. ZÁŘÍ 2014 – BOWLING
NA BOWLING SE VYDÁME DO ŢĎÁRU NAD SÁZAVOU
ODJEZD Z JIHLAVY V 10:00 HOD.
NÁVRAT DO JIHLAVY V 14:50 HOD.
BOWLING PRO NÁS BUDE PŘIPRAVEN V
ORIGINÁLNÍ
RESTAURACI INGOT, BLÍZKO AUTOBUSOVÉHO
NÁDRAŢÍ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 9. 9. 2014
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16. ZÁŘÍ 2014 – MEZI SVĚTY
NAVŠTIVTE TYFLOCENTRUM JIHLAVA, O.P.S. NA AKCI MEZI
SVĚTY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ OD 10:00 HOD. – 16:00
HOD.
17. ZÁŘÍ 2014 – TELČ
KDYSI DÁVNO ŢILA PRINCEZNA, KTEROU UNESL STRAŠLIVÝ
DRAK. UVĚZNIL JI NA SVÉM HRADĚ, V TÉ NEJVYŠŠÍ VĚŢI. KRÁL
PRO SVOJI DCERU HOŘEKOVAL, KRÁLOVNA PLAKALA OD
RÁNA DO NOCI, I DALI DO CELÉHO KRÁLOVSTVÍ VYHLÁSIT, ŢE
KDO PRINCEZNU OSVOBODÍ, DOSTANE JI ZA ŢENU. A JAKO
VĚNO? PŮL KRÁLOVSTVÍ NAVRCH.
DÁL UŢ TO KAŢDÝ ZNÁ. VYDEJTE SE S NÁMI DO TELČE, KDE
BUDETE MÍT POCIT, ŢE JSTE SE V JEDNÉ Z TAKOVÝCH
POHÁDEK OCITLI.
Z JIHLAVY VYJÍŢDÍME V 9:00 HOD. ZAČÁTEK PROHLÍDKY
ZÁMKU JE V 10:45 HOD. PŘÍSTUP DO ZÁMKU MAJÍ I VODÍCÍ
PEJSCI. PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DO JIHLAVY JE V 15:00
HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 9. 2014
18. ZÁŘÍ 2014 – CESTOVÁNÍ PO AFRICE
SETKÁNÍ S CESTOVATELEM A KAZATELEM, PANEM JANEM
ZAJÍCEM, VYPRÁVĚNÍ O JEHO CESTÁCH NAPŘÍČ ČERNÝM
KONTINENTEM.
ZAČÁTEK VE 13:30 HOD. V TYFLOCENTRU JIHLAVA
BRNĚNSKÁ 8.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 9. 2014
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23. ZÁŘÍ 2014 – EXKURZE
EXKURZE V TÝDENNÍM A DENNÍM STACIONÁŘI. JEDNÁ SE O
STACIONÁŘ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S MENTÁLNÍM A
KOMBINOVANÝM POSTIŢENÍM.
EXKURZE ZAČÍNÁ V 13:30 HOD. SRAZ V TYFLOCENTRU VE
13:00 HOD.

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 22. 9. 2014
30. ZÁŘÍ 2014 – ZVUKOVÁ STŘELBA
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8. OD 10:00
HOD.
BĚHEM TURNAJE SI MŮŢETE ZAKOUPIT PÁREK V ROHLÍKU
ZA 10,-KČ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 29. 9. 2014

27

BLAHOPŘEJEME
Všechno nejlepší blahopřejeme všem, co slaví
narozeniny v měsíci září
Libuše Bušová
Jiří Šulista
Dominik Vanko
Marie Marešová
Kamila Vondráková, DiS.
Lucie Špinarová, DiS.
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI

Časopis vydává:
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
Brněnská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 724 865 566
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
www.tyflocentrumjihlava.cz
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