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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

rok 2017 se nám přehoupl do své druhé poloviny 

a nastavuje nám svoji teplejší a přívětivější tvář. Léto 

o sobě dalo v posledních dnech dost razantně vědět 

a slunné a horké dny, spolu s bouřkami a přeháňkami 

jsou pro některé z nás dosti náročné. Blíží se čas 

dovolených a odpočinku a proto je důležité v tomto 

období zpomalit a tento čas opravdu využít nejen 

k odpočinku, ale také k možnosti strávit více času 

s rodinou.  

 Když se ohlédneme za minulým měsícem, červnem, 

zjistíme, že jsme ho využili k pořádání zajímavých besed 

a dalším akcím. Velice zajímavá byla beseda s Bílým 

kruhem bezpečí, či s paní Mgr. Andreou Šeredovou. 

Vydali jsme se také do muzea, či do Městských lázní do 

Nového Města na Moravě, kde jsme si to náramně užili 

a těšíme se na příští návštěvu! Měsíc jsme zakončili 

turistikou, když jsme si vyšli do Luk nad Jihlavou a túru 

zakončili posezením v Kolničce.  

 O prázdninách nebude tolik akcí, jako v jiných 

měsících, neboť si zaměstnanci budou vybírat své 

zasloužené dovolené, ale provoz TyfloCentra nebude 
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omezen! Zajdeme se zchladit do Vodního ráje v Jihlavě, 

podnikneme posezení v nějaké kavárně či na zahrádce 

a zajedeme se podívat do Hospodářského dvora do 

Bohuslavic.  

 Přejeme Vám krásné léto a vydařenou dovolenou! 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 

 

Mgr. Iveta Bělovová, ředitelka TyfloCentra Jihlava, 

o.p.s., Bc. Monika Havlíková, DiS., Radovan Jakubík, 

Bc. Andrea Lázničková, DiS., Jana Voráčková, Hana 

Cabajová, DiS., Petra Kuncová, Rudolf Vlašín 
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ÚHRADA ČASOPISU 
 

Od 1. 9. 2017 dojde k zavedení poplatku za časopis 

Střípky z Jihlavy. Jedná se o 10,-Kč za 1 výtisk 

časopisu. Časopisy, které jsou zasílány 

prostřednictvím e-mailu, zůstávají zdarma. Pokud si 

přejete nadále dostávat pravidelně časopis Střípky 

z Jihlavy, prosíme Vás o uhrazení předplatného září – 

prosinec celkem 40,-Kč.  

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016 
 

Od 1. 7. 2017 si můžete stáhnout z našich webových 
stránek www. tyflocentrumjihlava.cz naši výroční zprávu 
za rok 2016. My Vám přinášíme přehled pár 
nejzajímavějších vybraných informací z výroční zprávy. 
 

Odborné sociální poradenství 
V roce 2016 v rámci registrované sociální služby 
odborné sociální poradenství se uskutečnilo celkem 490 
intervencí u 90-ti klientů v čase celkem 23 hodin.  
 
Průvodcovské a předčitatelské služby 
Během roku 2016 bylo poskytnuto celkem 306 
doprovodů 31 uživatelům. Za placené doprovody činí 
celkový čas 181 hodin. Doprovody poskytované v rámci 
sociálně aktivizační služby činí 280 hodin. Celkový čas 
zprostředkovaných doprovodů je 356 hodin. V rámci 
placených doprovodů bylo v tomto sledovaném období 
vybráno 14 885,-Kč. Což je o 6. 042,-Kč více než v roce 
2015. 
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 
Během roku 2016 bylo realizováno celkem 98 sociálně 
aktivizačních aktivit, což je o 35 více než v předešlém 
roce. Celkem se jednalo o 280 hodin. Aktivit se účastnilo 
celkem 46 klientů. 
 
Sociální rehabilitace 
 Tato služba je realizována od 1. 6. 2016, a je 
financována Krajem Vysočina z projektu „Podpora 
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – 
individuální projekt IV.“ 
Posláním služby sociální rehabilitace TyfloCentra 
Jihlava, o. p. s. je podporovat osoby s těžkým zrakovým 
postižením z Kraje Vysočina k získání dovedností a 
upevňování přirozených a získaných dovedností a 
návyků umožňujících plnohodnotný samostatný život a 
uplatnění ve společnosti. Sociální rehabilitaci 
poskytujeme terénní a ambulantní formou na našich 
adresách Brněnská 8, a Chlumova 1a.  
 V rámci sociální rehabilitace probíhají konzultace 
ohledně ovládání dotykových mobilních zařízení. 
Konzultace jsou určeny pro začátečníky i pokročilé. 
Klienti se seznámí s mobilními dotykovými zařízeními a 
jejich aplikacemi a jejich využití nejen pro běžné volání, 
ale i pro všeobecné používání v každodenním reálném 
životě – příprava itineráře cest, zjištění aktuální polohy, 
plánování trasy a hlasová navigace pěšího, samostatné 
vyhledávání v jízdních řádech, asistence při běžných 
úkonech v domácnosti (rozpoznávání předmětů), využití 
rychlého a snadného psaní pomocí aplikací a externích 
klávesnic. Konzultace absolvovalo 7 klientů v rozsahu 20 
hodin. 
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Osvětová činnost 
Samostatnou kapitolou je osvětová činnost. Celkem 

těmito přednáškami v roce 2016 prošlo 15 škol. Celkem 
se jednalo o 1069 studentů. 
V roce 2016 realizovalo TyfloCentrum Jihlava, o. p. s. 
tři projekty za pomoci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška. 
 

Jednalo se o projekty: 
Koupě hlasově orientačního majáčku pro 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.  
Na pořízení hlasově orientačního majáčku jsme získali 
příspěvek ve výši 10 000,- KČ. Koupí a instalací 
majáčku se zvýšila jistota našich zrakově postižených 
klientů na trase do TyfloCentra Jihlava. Také se tím 
zvýšilo povědomí veřejnosti o pomůckách pro zrakově 
postižené osoby, a také povědomí o jejich pohybu v 
Krajském městě Jihlava.  
 
Koupě zvukové střelby pro TyfloCentrum Jihlava, o. 
p. s. 
Na zvukovou střelbu jsme získali příspěvek ve výši 
10 000,- Kč. 
Zakoupením zvukové střelby pro registrovanou službu 
sociálně aktivizační služby v organizaci TyfloCentrum 
Jihlava, o. p. s. pomáháme našim klientům ke zvýšení 
sociálně rehabilitačních dovedností, a zároveň jim tato 
aktivita zpřesňuje vnímání a interpretaci akustických 
podnětů, což obecně zlepšuje orientaci podle sluchu. 
Tato aktivita je mezi klienty velmi oblíbena. Napomáhá 
sociální interakci, setkávání se klientů navzájem, což 
napomáhá ke zvýšení a posílení sociálních vazeb a také 
procvičování koordinace sluchu a pohybu. 
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Využití mobilních dotykových zařízení osobami se 
zrakovým postižením v každodenním životě  
Jednalo se o pobytový kurz, na tento kurz jsme získali 
příspěvek ve výši 35 000,- Kč. Tento kurz měl dva cíle: 
podpořit naše těžce zrakově postižené klienty v aktivním 
používání mobilních dotykových zařízení a pořízení 
výukového zařízení iPhone SE pro další výuku. 
 
Pořízením výukové pomůcky iPhone SE se nám podařilo 
vyvrátit obavy klientů z používání mobilního dotykového 
zařízení. Zájemci si jej mohou vyzkoušet pod vedením 
lektora přímo v naší organizaci. Tím se zmírňují jejich 
obavy z této technologie. Díky pobytovému kurzu se 
také uživatelé mobilních dotykových zařízení naučili 
výrazně lépe své vlastní zařízení používat. Stali se tak 
aktivními uživateli a dokáží využívat jednotlivé aplikace, 
které jim pomáhají v běžném životě. V rámci tohoto 
projektu jsme také realizovali individuální konzultace 
s lektorem – p. Radovanem Jakubíkem a p. Janem 
Šnyrychem. Na individuálních konzultacích si uživatelé 
tohoto projektu prošli výukou konkrétních úkonů, 
potřebných k ovládání mobilního dotykového zařízení. 
Uživatelé sami rozhodli o tom, čeho se jejich konzultace 
týká. Tímto způsobem jsme eliminovali riziko práce ve 
skupině – tedy že někdo bude potřebovat delší čas na 
zvládnutí výuky a tím zbrzdí celou skupinu. Celkem bylo 
těchto individuálních výukových konzultací realizováno 
19. Pobytového kurzu se zúčastnilo 13 klientů – 9 mužů 
a 4 ženy ve věkovém rozmezí od 25 do 78 let. Celkově 
se projektu zúčastnilo 15 klientů – 10 mužů a 5 žen ve 
věkovém rozmezí 25 – 78 let.  
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KNIHY DO UŠÍ 
 

S Bohem v Rusku 

Žánr: životní filozofie 
Autor: Walter Joseph Ciszek 
Interpret: Ilja Kreslík 
Délka: 15 hodin 38 minut 
 

S Bohem v Rusku - 23 kněžských let v sovětských 

vězeních a sibiřských pracovních táborech - audiokniha 

obsahuje životní vzpomínání na léta v Rusku.  

 

Walter Ciszek se narodil v rodině polských emigrantů 

v USA. Po vstupu k jezuitům se přihlásil k misijní práci 

v Rusku. Když vypukla druhá světová válka, byl právě 

v polské oblasti obsazené Rudou armádou. Rozhodl se 

zůstat. V roce 1940 byl však zatčen, tvrdě vyslýchán 

a dalších 23 let vězněn sovětským režimem, z toho 15 

let na Sibiři. Teprve v roce 1963 se mohl vrátit do 

Spojených států, výměnou za dva sovětské agenty. 

O své životní zkušenosti napsal dvě knihy. Toto je jedna 

z nich. „Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k 

tomu ji opakovat“ (George Santayana). 
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KVÍZ 
Finanční gramotnost Čechů je průměrná. Jste na tom 

lépe? Otestujte se 

1. Kdo je finanční arbitr? 
a) Osoba, která rozhoduje spory mezi dlužníky a věřiteli 
b) Orgán, který spravuje aukční prodej majetku 
zabaveného v exekuci 
c) Orgán, který mimosoudně řeší spory mezi finančními 
institucemi a klienty 
 
2. Kdo schvaluje návrh na oddlužení, tedy osobní 
bankrot? 
a) Příslušný exekutor 
b) Krajský soud 
c) Rozhodce 
 
3. Aby došlo ke zhodnocení peněz, inflace musí být: 
a) Větší než reálný výnos 
b) Menší než reálný výnos 
c) Inflace na zhodnocení nemá vliv 
 
4. Jaké je základní pravidlo investičního trojúhelníku? 
a) Čím vyšší likvidita (rychlost zpeněžení), tím vyšší 
výnos (zhodnocení investice) 
b) Čím vyšší riziko, tím nižší výnosnost 
c) Čím vyšší výnosnost, tím vyšší riziko 
 
5. Jakým způsobem jsou zajištěny vklady u takzvaných 
peer-to-peer poskytovatelů půjček? (půjčky jeden 
druhému přes internet)? 
a) Obdobným způsobem jako v bance na běžném účtu, 
tj. jsou pojištěny do výše 100 000 EUR 
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b) Žádným, jedná se v podstatě o investici, kde vkladatel 
je investorem, který nese riziko 
c) Prostředky jsou pojištěny do také výše, na kterém se 
investor s poskytovatelem peer-to-peer půjček domluví. 
 
6. Na čem je založena metoda průběžného financování 
důchodů? 
a) Pracující generace přispívá na generaci ve starobním 
důchodu 
b) Každý průběžně spoří na svůj důchod 
c) Děti financují život v důchodu svých vlastních rodičů 
 
7. Co je to investiční životní pojištění? 
a) Pojištěná investice do podílových fondů 
b) Garantovaný spořící produkt 
c) Kombinace pojištění a investic do podílových fondů. 
 
 
8. Co je to složené úročení? 
a) Výpočet úroku, který se skládá ze dvou rozdílných 
úrokových sazeb 
b) Výpočet úroků, kdy se v dalším úrokovém období 
úročí i připsané úroky 
c) Výpočet úroku u úvěru, kde se pravidelně střídá 
bezúročné období s obdobím úrokovým  
 
 
 

Vaše odpovědi nám můžete elektronicky zasílat do 
konce měsíce srpna na emailovou adresu 

laznickova@tyflocentrumjihlava.cz  Ze správných 
odpovědí bude poté vylosován výherce.  
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LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO 
 

 Jedno staré úsloví praví, že slunce běží k zimě a léto 

k horku. Ano, začínají prázdniny a doufám, že si je 

patřičně užijeme. Ať už budeme u moře, nebo v našich 

luzích a hájích. U nás je moc pěkně. A pokud chceme 

udělat něco pro sebe, tak zase můžeme. Krom tak 

důležitého pohybu můžeme i zdravěji jíst. Uvidíme, že 

budeme spokojenější a budeme se cítit šťastnější.  

     Jahody nás už minuly, ale další ovoce a zelenina 

určitě dorůstá. Je dobré ji využít, když je čerstvá a také 

udělat zásoby na zimu. Pořád straší, že bude draho. Tak 

možná i trochu ušetříme, když si něco nasyslíme. I když 

to je otázka do pranice, protože pokud zmrazujeme, tak 

to taky něco stojí. Na druhou stranu, domácí je domácí. 

Je pravda, že nás to stojí i dost úsilí, hlavně, pokud 

neprší a my musíme běhat s konví a zalévat, aby vůbec 

nějaká úroda byla. Ale víme, co jíme a je to naše.  

     Na procházkách přírodou už budeme potkávat spíše 

méně vzhledné bylinky, ale léčivost nepostrádají. Teď, 

v tyto dny je podstatná třezalka. Můžeme její květy 

naložit do oleje. Nacpeme je do sklenice do tří čtvrtin její 

výše a zalejeme olejem. Musí být ponořené. Toto dáme 

na sluníčko na čtrnáct dnů. Olej se zbarví do krvava. 

Stočíme jej do tmavé sklenice a dáme do lednice. Krom 

masáží se dá použít při bolestech břicha, popáleninách 

a pohmožděninách. Pozor na některé léky a na sluníčko. 

U citlivých jedinců může vyvolat foto senzitivitu. 
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(Přecitlivělost na sluneční světlo – projeví se třeba 

ekzém). Můžeme sbírat kvetoucí nať řebříčku. Je silný, 

ale týdenní pročisťující kůra nám udělá dobře. Pokud 

nechceme mít čaj abnormálně hořký, nedáváme tolik 

květů. Řebříček je vynikající amarum a mírní záněty. 

Taky čistí krev. Když se to přežene, může nás bolet 

hlava a můžeme trpět závratí. Je dobré si čaj dělat raději 

slabší, ale to platí u všech bylinek. Někdy méně 

znamená více.  

     Sbírejme květy měsíčku zahradního. Prý jsou léčivé 

spíše ty oranžové. Tak, tedy. Oranžové květy otrháme a 

usušíme ve stínu. Neměly by změnit barvu. Dá se z nich 

uvařit vynikající čaj a můžeme si připravit i mast nebo 

koupel, když máme ekzémy a nebo silniční vyrážky. Na 

ty je dobrá i nať řepíku. Ta se sbírá kvetoucí a účinky má 

vlastně podobné.  

     Nejvíc se asi někteří z nás těší na borůvky a potom 

taky na houby. Ano, borůvky už pomalu dozrávají, kde 

se opírá sluníčko, už můžeme pomalu ozobávat. Houby, 

tady je to trochu složitější. Musí být vlhko. Když se 

vyvine mycelium, tak se objeví první plodnice. Bohu žel, 

je sucho, tak nevím, jak moc porostou. Ale už se těším 

na houbovou omáčku, zalitou polívku, houbovec, a další 

dobroty. A když nic nenajdeme, tak taková procházka 

v lese v parných dnech je příjemným osvěžením. V lese 

je chladněji, než v rozpáleném betonu měst.  



14 
  

 

     Nezapomínejte také jezdit do Jihlavy. V TyfloCentru 

si užijete při akcích hromadu legrace a pokud nikam 

zrovna nejedete a chcete si rozšířit obzory, tak tady 

bude plno akcí, i když budou prázdniny. Člověk se musí 

pořád učit. Školou to rozhodně nekončí. A na druhou 

stranu: pro ty, co bydlí mimo Jihlavu mám dobrou 

zprávu. Okolí tohoto města je velice zajímavé. Například 

cesta do Kolničky nemusí  nutně končit v Lukách, ale 

můžeme se vydat i dál. Na druhou stranu se dá dojít ke 

Staré plovárně, která má zajímavý osud. A třeba i do 

Ráje.:-D  

     Na světě je přece krásně a je jen na nás, jestli tu 

krásu chceme vidět a užívat si ji, i když venku třeba prší. 

Vzhůru vstříc prázdninám a jejich dobrodružstvím.  

Článek napsala paní Ilona Ptáčková 

 
BESEDA S PANÍ MGR. ŠEREDOVOU 

 
 Dne 12. 6. 2017 se uskutečnila  beseda s paní Mgr. 

Šeredovou. Paní Mgr. Šeredová je vyučující na  

Soukromé vyšší odborné škole sociální Jihlava, o.p.s.   

Právě tato škola patří k jednomu z partnerů  v projektu 

TyfloPoint. Beseda byla zaměřena na celý systém dávek 

sociálního zabezpečení.  Paní Mgr. Šeredová připravila 

pro klienty stručný přehled dávek sociálního 

zabezpečení.  Jedná se o tři pilíře: pojištění, podpora a 

pomoc . Nejprve jsme se bavili o pojištění. První pilíř 
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(systém) sociálního zabezpečení v České republice je 

představován sociálním pojištěním zahrnujícím 

důchodové, nemocenské a veřejné zdravotní pojištění. 

Pro výplatu dávek sociálního pojištění je nutné odvádět 

pojistné na sociální zabezpečení (důchody, 

nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti) a 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění (lékařská péče), 

které je také součástí sociálního pojištění. 

Druhý pilíř (systém) sociálního systému –státní sociální 

podpora vznikl pro případy různých sociálních situací. 

Podporuje rodiny, zejména s dětmi. Dávky státní sociální 

podpory se dělí na dvě skupiny a to na dávky 

poskytované v závislosti na výši příjmu (dávky 

testované) a na dávky ostatní (netestované) Mezi dávky 

testované spadá příspěvek na školní pomůcky, přídavek 

na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení. Dávky, 

u kterých nezáleží na příjmu: porodné, pohřebné, 

rodičovský příspěvek, pěstounské dávky. Třetí pilíř 

sociální systému – sociální pomoc řeší obtížné sociální 

situace, které nelze vyřešit s použitím prvního ani 

druhého pilíře. Řeší problematiku sociální nebo hmotné 

nouze, která se týká zhruba 4 % obyvatel České 

republiky. Paní Mgr. Šeredová dále samozřejmě 

věnovala pozornost také dávkám pro osoby se 

zdravotním postižením. Konkrétně se jednalo o 

příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a 

průkaz osob se zdravotním postižením.  
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Celá přednáška byla velmi poučná a ti kdo se jí 

zúčastnili, si jistě odnesli cenné informace, které jistě 

využijí v běžném životě. Děkujeme paní Mgr. Šeredové 

za vyčerpávající přednášku, která byla zaměřena velmi 

prakticky. Informace byly předány velmi srozumitelnou 

formou, což někdy v mnoha publikacích a internetových 

stránkách nenajdete.  

 

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU MHD JIHLAVA 
 

Na linkách A, B, BI a C budou s platností od 1. července 
provedeny změny jízdních řádů. V době mimo přepravní 
špičku bude interval mezi spoji 15 minut. Linka 9 nebude 
jezdit od 1. 7. do 31. 8. 2017. Nové jízdní řády jsou k 
dispozici na webu v záložce "změny jízdních řádů". 
Zároveň chceme poprosit všechny držitele vysílačky 
VPN, která slouží k zapnutí zvukově orientačního 
majáčku, aby sledovali funkčnost majáčků v MHD 
v Jihlavě a následně nefunkčnost nám neprodleně 
hlásili. V poslední době se shledáváme s komplikacemi 
a rádi bychom pro Vás zajistili plnou funkčnost těchto 
majáčků. Díky Vaší kontrole tak můžeme tento problém 
řešit. Při nahlašování potíží je dobré vědět čas, místo 
a směr, kterým daný neozvučený trolejbus jel. Předem 
Vám děkujeme za vaši spolupráci. 
 



17 
  

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 korun 
vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát 
schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí 
Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně 
každých pět let aktualizovat podle demografického 
vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve 
všech zemích Evropské unie. „V Evropské unii je třináct 
zemí, ve kterých se odchází do důchodu v 65 letech. V 
jedenácti státech mají tuto hranici ještě nižší. Česká 
republika byla jednou z mála zemí, která neměla strop 
stanovený,“ uvedla ministryně Marksová. „Nedovedu se 
představit, že lidé budou pracovat v náročných profesích 
třeba v sedmdesáti letech, to je prostě nesmysl. Proto 
jsem také navrhla zastropování důchodového věku na 
65 let a jeho pravidelnou revizi,“ dodala. Navrhovaná 
hranice se týká lidí narozených po roce 1971. Ministryně 
Marksová vychází mimo jiné ze závěrů Odborné komise 
pro důchodovou reformu, která navrhla, aby očekávaná 
doba strávená ve starobním důchodu byla pro všechny 
generace stejná a činila v průměru čtvrtinu celkové doby 
života. MPSV každých pět let předloží vládě zprávu o 
důchodovém systému se zřetelem na demografickou 
situaci a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. 
Vláda tedy bude informována, jak se vyvíjí doba dožití a 
průměrná doba strávená v důchodu, aby mohla včas 
rozhodnout o případné změně důchodového věku v 
budoucnu. Od ledna se důchody zvýší v průměru o 500 
korun měsíčně místo 400 korun. Návrh zákona upravuje 
podmínky pro zvyšování důchodů tak, že se bude 
vycházet z indexu spotřebitelských cen. 

Zdroj: mpsv 
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ZAJÍMAVOST 
 

Mobilní telefon má v dnešní době téměř každý. Je pro 
nás samozřejmostí, bez které bychom se už asi nejspíš 
neobešli. Ale věděli jste, kdo první tohoto pomocníka 
vyrobil a kolik jich bylo nejvíce prodáno za jeden den? 
Máme pro vás zajímavá fakta o mobilech, která vás 
pobaví a zaujmou. 
 
V roce 1983 šel první mobil do prodeje v USA za 
téměř 102 800 Kč. Představte si, že byste si teď vybrali 
za stejné peníze, musel by být minimálně celý ze zlata 
nebo s diamanty. 
 
Apple zaznamenal rekordní počet prodaných iPhonů. V 
roce 2012 prodejnu za jeden den opustilo 340 000 kusů. 
Značka je stále oblíbená. Lidé jsou schopni čekat 
před obchodem i několik dní, aby získali prvních pár 
kusů, které obvykle bývají ve slevě. 
 
Na mobilu se nachází 18x více bakterií, než bychom 
objevili na záchodové míse. Uvědomte si, kolikrát denně 
na něj saháme, kam ho odkládáme, jak často se nám 
stane, že si při hovoru kýchneme nebo odkašleme. A teď 
se zamyslete, kolikrát vezmete vlhký ubrousek a svého 
"mazlíka" utřete? 
 
V Japonsku je 90 % mobilů voděodolných, protože si je 
lidé chtějí brát do sprchy a do vany.  
 
Záření z mobilního telefonu může způsobovat 
nespavost a bolest hlavy. Obzvlášť, pokud máte 
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nabíječku hned vedle postele a pokládáte ho na noční 
stolek. Kolik z nás to tak má, že?  
 
Věděli jste, že vědci už vymysleli způsob, jak 
mobil nabíjet pomocí moči? Docela šílenost, ale vývoj 
jde dopředu. Jen dost dobře netušíme, jak se celý "akt 
nabíjení" bude provádět. 
 
Tržby za prodej iPhonů jsou vyšší, než má Microsoft za 
všechny své výrobky. 
Na svém telefonu můžete být i závislí. Strach z toho, že 
jej ztratíte nebo nebudete mít signál, má přesnou 
diagnózu - nomofobie. 
 
Pamatujete na nesmrtelnou Nokii 1100? Těchto 
výkonných pomocníků se prodalo více než 250 milionů 
kusů. Patří mezi nejprodávanější elektronický přístroj v 
historii vůbec. Jak by se nám dnes hodilo, kdyby dnešní 
chytré telefony vydržely nabité tak dlouho, že? 
 
Velká Británie přišla se zajímavým číslem. Spočítala, 
kolik mobilů ročně spadne do záchodové místy. 
Neuvěřitelných 100 000. To už stojí za úvahu, zda je 
vůbec do "oné" místnosti brát. 
 
Až 90 % doručených SMS přečteme do tří minut. Pak 
nemáme mít tik, když slyšíme podezřelé pípnutí. 
Na světě má víc lidí mobil než funkční toaletu. 
 
V Číně je více lidí, kteří užívají internet na mobilu než 
přes klasický počítač. Je pravda, že když se procházíte 
po památkách, obvykle ti lidé bez hlav (fotí s obřími 
telefony či tablety), jsou Číňané a své fotky ihned sdílejí. 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 
Novoměstské Slunohraní 2017 
Kdy: 3. – 8. července 2017  
Kde: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 1 
Letní dílna komorní hudby se třemi koncerty pod širým 
nebem, koná se 8. ročník. Koncerty probíhají na nádvoří 
Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. 
 
Vysočina fest 
Kdy: 6. – 8. července 2017 
Kde: Jihlava, Březinovy sady  
Pátý ročník multižánrového kulturního festivalu Vysočina 
se uskuteční ve dnech 6. – 8. července 2017 tradičně v 
areálu jihlavského amfiteátru. Vysočinu opět navštíví 
hvězdy československého nebe. Můžete se těšit na tři 
dny nadupaného programu. 
 
Pivní fest v Panském dvoře Telč 
Kdy: 15. července 2017 v 11:00 hod. 
Kde: Telč, Slavatovská 86 
Festivalem Vás provede moderátor Pavel Bláha. 
 
Čeřínek 2017 
Kdy: 21. července 2017 v 13:00hod.  
Kde: Hutě - Cejle 
ČEŘÍNEK festival pro celou rodinu, uprostřed lesů na 
vrchu Čeřínek u Jihlavy. 2 pódia, 12 kapel, 
divadla,sítotisk, tvůrčí dílny, dovednostní zákoutí, obří 
pískoviště, bazén 50 m. čverečních, bagr, aquazorbing, 
atd. Parkování a stanování zdarma. 
 

 

https://www.informuji.cz/mesto/nove-mesto-na-morave/
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ŠKOLENÍ PARTNERŮ PROJEKTU TYFLOPOINT 
V TYFLOCENTRU JIHLAVA 

  

 V rámci projektu TyfloPoint registrační číslo 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008), který je 
spolufinancován prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost z ESF a státního rozpočtu ČR, probíhaly 
v období 24. 5. 2017 až 1. 6. 2017 v rozsahu 3 hodin 
školení partnerů projektu. Jsou jimi Statutární město 
Jihlava, Městská policie města Jihlava, Bílý kruh 
bezpečí, z. s. a Soukromá vyšší odborná škola sociální, 
o.p.s. Školení se týkalo komunikace s osobami se 
zrakovým postižením a kurzu průvodcovství osob se 
zrakovým postižením. Školení pro partnery 
zprostředkovala paní ředitelka Mgr. Bělovová a 
zástupkyně ředitelky sl. Bc. Lázničková. 
 
Jak se takovéhoto školení partneři zhostili?  
 
Celkem bylo proškoleno 18 osob. Z Vyšší odborné školy 
sociální, o.p.s. se jednalo o 8 učitelů. Z Bílého kruhu 
bezpečí, z. s. se zúčastnila 1 pracovnice, za Městskou 
policii Jihlava 2 pracovníci a z Magistrátu města Jihlava 
celkem 7 pracovníků. 
 
Celé školení bylo rozděleno do jednotlivých bloků: 

1. TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. – seznámením 
s posláním a cíli organizace 

 
 

Projekt  „TyfloPoint“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008 
Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z ESF a státního 

rozpočtu ČR 
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2. Úvod do problematiky osob se zrakovým postižením 

– zrakové vady, příčiny a rozdělení zrakových vad, 
získané a vrozené postižení, specifika osob se 
zrakovým postižením 

3. Seznámení se základními pomůckami pro osoby se 
zrakovým postižením  

4. Zásady komunikace s osobami se zrakovým 
postižením a základní pravidla při poskytování 
průvodcovství osobám se zrakovým postižením – 
teoretická a praktická část 

  
Účastníci kurzu si tak vyzkoušeli nejen simulační brýle 
jednotlivých zrakových vad, ale i chůzi s bílou holí a 
klapkami, kde se museli 100% spolehnout na svého 
kolegu, že je správně a bezpečně povede.  
 Od Magistrátu města Jihlava jsme také dostali 
zpětnou vazbu na průběh školení, ve které všech 7 
zaměstnanců magistrátu hodnotilo nejkladněji stupněm 
č. 1. Zaměstnanci velice kladně hodnotili jak samotný 
výklad, tak i praktické ukázky. 
 Jsme rádi, že jsme měli příležitost seznámit partnery 
projektu s problematikou osob se zrakovým postižením. 
Pokud půjdete na Magistrát města Jihlava, věřím, že na 
informacích potkáte velmi příjemné a ochotné dámy, 
které se Vás ujmou a doprovodí Vás správně 
a bezpečně na dané místo a také Vám pomohou vyřídit 
vše potřebné. Už se Vám nestane, že Vás bude někdo 
tlačit před sebou, bude si myslet, že se nezvládnete 
podepsat, anebo bude místo s Vámi komunikovat 
s Vaším průvodcem.  

Projekt  „TyfloPoint“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008 
Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z ESF a státního 

rozpočtu ČR 
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BESEDA S BÍLÝM KRUHEM BEZPEČÍ  

V RÁMCI PROJEKTU TYFLOPOINT 
  

V rámci projektu TyfloPoint registrační číslo 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008), který je 
spolufinancován prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost z ESF a státního rozpočtu ČR, nám přišli 
udělat přednášku paní Mgr. Marie Vyhnanovská a pan  
Mgr. Antonín Křoustek z Bílého kruhu bezpečí Jihlava.  

Bílý kruh bezpečí funguje v Jihlavě od 1. 1. 2012 a 
sídlí v Žižkově ulici. Pan Křoustek je vedoucí jihlavské 
pobočky. Služby Bílého kruhu bezpečí jsou zcela 
zdarma.   
 Nabízená pomoc není pouze psychologická, ale 
také je možné využít i pomoc finanční. Např. při nějaké 
těžké újmě na zdraví, je Bílý kruh bezpečí schopný 
podpořit, například vyřízením potřebných dokumentů a 
jiných záležitostí, či peněžitou pomocí. Podporuje také 
seniory, kteří jsou často oběťmi tzv. „šmejdů“. 
 Účelem přednášky byla prevence agrese. Paní Mgr. 
Vyhnanovská radila klientům, jak komunikovat 
s agresivním člověkem, aby se předešlo konfliktům nebo 
útokům ze strany agresora.  Také mluvila s klienty o 
používání postojů při komunikaci s agresivním 
člověkem, jaká slova používat, na co nereagovat, jak 
s ním hovořit atd. Další rady souvisely s koupí 
pepřového spreje nebo jak se bránit při přepadení.  
Klientům paní Vyhnanovská radila, jak se vyrovnat 
s úzkostí, nebo jak pomoci člověku, který se v úzkosti 
nachází.  

Projekt  „TyfloPoint“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008 
Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z ESF a státního 

rozpočtu ČR 
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Probíhaly i praktické příklady a klienti si mohli sami 
vyzkoušet polohy používající se při předcházení úzkosti 
či jejího potlačení.    

 
Na závěr si nechala paní Vyhnanovská „paniku“. 

Mluvila o tom, že panika je velice silná emoce. Znamená 
to, že člověk začne hyperventilovat, začne křičet, je 
narušeno bezpečí a život člověka a toto jde vydržet 
pouze chviličku. Klienti dostali rady o poskytnutí první 
pomoci člověku při panice.  

Ke konci besedy mohli klienti pokládat dotazy 
ohledně témat, které se probíraly během celé 
přednášky, ale také se mohli doptávat i na jiné věci. 
Jménem celého týmu TyfloCentra Jihlava, děkujeme 
paní Mgr. Vyhnanovské a panu  Mgr. Křoustkovi za 
výbornou přednášku, kterou i naši klienti hodnotili velice 
pozitivně a těšíme se na příští návštěvu.  

 
Projekt  „TyfloPoint“ registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001008 

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost z ESF a státního 
rozpočtu ČR 

 
   

MALÉ ZAMYŠLENÍ A PODĚKOVÁNÍ 
 

      Poslední dny mi přinesly nové zkušenosti a myšlenky. 
Ty myšlenky možná zase tak nové nebudou, ale 
rozhodně jsou aktuální.  
      Když jsem jako malá holka byla na návštěvě 
u kamarádky, slyšela jsem poprvé, že děkují za jídlo. 
„Proč to dělají?“ říkala jsem si tenkrát. Když něco chci 
a dostanu to, tak bych to pochopila, ale na jídle se 
podíleli všichni členové rodiny. Zalíbilo se mi to a asi 
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jsem doma způsobila dost velký šok, když jsem taky 
poděkovala za dobrý nedělní oběd.  
       Když něco dostaneme, něco, o co jsme poprosili, je 
na místě poděkovat. A teď ruku na srdce. Děláme to? Já 
jsem si myslela až do minulého týdne, že ano. Dnes to 
vidím trochu jinak. Ne, že bych toto kouzelné slůvko 
nepoužívala. Nestydím se poděkovat i úplně cizím lidem, 
když mám za co. Ale zjistila jsem, že můžu selhat u lidí, 
které dobře znám. Cítila jsem, že bych měla tchýni, tedy 
už bývalé, poděkovat za vše, co pro mě udělala. Jenže, 
nějak se mi zdálo, že není vhodná situace. Poslední 
setkání proběhlo v nemocnici a nebyla na pokoji sama. 
Přišlo mi, že to vyzní tak, že už ji nechci vidět. Už ji 
posílám tam, odkud není návratu. Dnes si říkám, že to 
byla chyba. Ale myslela jsem si, že se ještě uvidíme. No, 
nic.  
       Tohle je jedna zkušenost. Další je taková, že občas 
si moc přejeme věci, které  se nám zdají nedostupné a 
až je máme, tak převáží negativní pocity, které jsme si 
ani nepřipouštěli. Potom se také naše vděčnost vytrácí. 
Ale pokud máme sen, měli bychom vidět i druhou stranu 
mince a když to prostě není ono, měli bychom 
poděkovat aspoň za uštědřenou lekci.  
       Teď si asi říkáte, co to tady píšu za bláboly. Ale 
zamyslete se nad tím sami. Nikdy se vám nic nevydařilo 
podle vašeho přání? A projevili jste vděčnost – ať už 
osudu, nebo komu nebo čemukoliv v tomto vesmíru, kdo 
to tak krásně narafičil? Pravda, nic není dokonalé a na 
všem se dá najít nějaký kaz. Ale já v duchu děkuji i za 
to, že se mi plní tyto malé sny  a považuji je za malé 
zázraky. Ani nevíte, jak ten svět náhle rozkvete.  
        A zázraky přišly i ty velké, i když zpočátku to tak 
nevypadalo. Jedno je ale jisté. Za všechno, co chci a 
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dostanu to, poděkuji. Jsem přece slušně vychovaná. :) 
Tato fráze se frází nikdy nestane, když se použije tam, 
kde jí to sluší. Ironie k ní nepatří. Ani žádný jiný 
negativní pocit.  
       Je to lekce pokory, když tohle začnete praktikovat. 
Pro mě je to samozřejmost. Vím ale bezpečně, že jsou 
kolem lidé, které takové poděkování vyvede z míry. 
Tváří se velice překvapeně. Ale věřím tomu, že i jim se 
svět rozsvítí, tak jako mě tenkrát, když jsem doma 
poděkovala za ten dobrý nedělní oběd. Poprvé.  

Článek napsala paní Ptáčková 
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PRÁZDNINOVÉ AKCE 
 

4. 7. 2017 – Kavárna POTMĚ zve k návštěvě 

Kavárna POTMĚ s nevidomými kavárníky vyrazila na 
tour republikou. 

Kavárna POTMĚ bude stát v Jihlavě na Masarykově 
náměstí od 4. 7. do 6. 7. 2017. Otevírací doba je od 
nevidím do nevidím. Výtěžek z projektu putuje na 
sbírkový projekt Světluška. Z něj bylo jen za rok 2016 
rozděleno více než 17 milionů korun na pomoc lidem s 
těžkým zrakovým postižením.  

Za nevšední zážitek a nápoj zaplatíte v Kavárně POTMĚ 
140 Kč. V ceně je zahrnut i hrneček se světluščím logem 
a magnet se světluščím motivem na památku.  

S TyfloCentrem do kavárny vyrazíme v 13:00 hod. 
Připojte se k nám. 

 
 

12. 7. 2017 – PLAVÁNÍ VE VODNÍM RÁJI  

Od 10:00 hod. ve Vodním ráji v Jihlavě. Sraz v 9:30 hod. 
v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8. V případě 
nepříznivého počasí půjdeme do kryté části bazénu. 
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI 2 

DNY PŘED PLÁNOVANOU AKCÍ 

 

17. 7. 2017 – LETNÍ KÁVA 

Patříte mezi milovníky dobré kávy? Zajděte s námi do 
kavárny Coffee Time ve spodní části Masarykova 
náměstí v Jihlavě. Pojďte si s námi vychutnat letní 
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pohodu na kryté zahrádce v centru Jihlavy. Sraz 
v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8 ve 12:30 hod. Zde 
se můžete podívat na webové stránky kavárny a jejich 
nabídku: http://www.coffee-time.cz/nabidka 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI 2 
DNY PŘED PLÁNOVANOU AKCÍ 

 

31. 7. 2017 – PLAVÁNÍ VE VODNÍM RÁJI  

Od 10:00 hod. ve Vodním ráji v Jihlavě. Sraz v 9:30 hod. 
v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8. V případě 
nepříznivého počasí půjdeme do kryté části bazénu. 
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI 2 

DNY PŘED PLÁNOVANOU AKCÍ 

9. 8. 2017 – PLAVÁNÍ VE VODNÍM RÁJI  

Od 10:00 hod. ve Vodním ráji v Jihlavě. Sraz v 9:30 hod. 
v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8. V případě 
nepříznivého počasí půjdeme do kryté části bazénu. 
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI 2 

DNY PŘED PLÁNOVANOU AKCÍ 

 

23. 8. 2017 – VÝLET DO NOVÉHO MĚSTA NA 
MORAVĚ DO MĚSTSKÝCH LÁZNÍ 

Sraz na autobusovém nádraží v Jihlavě v 8:00 hod. 
Autobus odjíždí v 8:10 hod. do Žďáru nad Sázavou, 
odtud pojedeme vlakem. Nezapomeňte plavky s sebou. 
Předpokládaný návrat do Jihlavy je v 15:45 hod. 
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI NEJPOZDĚJI 2 

DNY PŘED PLÁNOVANOU AKCÍ 

 

http://www.coffee-time.cz/nabidka
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30. 8. 2017– VÝLET DO BOHUSLAVIC 

 
Výlet do Bohuslavic, kde se nachází Hospodářský dvůr 
Bohuslavice. Areál Hospodářského dvora se nachází 
uprostřed malebné vesničky Bohuslavice na Telčsku. 
Komplex je uzpůsobený nejen pro odpočinkovou, ale i 
aktivní dovolenou s dětmi či přáteli. Vydejte se s námi na 
komentovanou prohlídku Hospodářského dvora. 
Prostřednictvím komentované prohlídky se seznámíte se 
všemi zákoutími a prostory areálu Hospodářského 
dvora. Prohlédnete si nejen pálenici či lihovar, ale 
zavedeme vás také do interiéru naší nejnovější stavby - 
Ptačího domu. Provedeme vás prostory farmy, 
seznámíme se zvířátky. Je toho zkrátka hodně. 
 
Celková prohlídka pro nás bude zdarma. Počítejte ale 
s obědem v místním dvoře.  
Odjezd z Jihlavy z autobusového nádraží v 8:50 hod. 
z nástupiště č. 7 do Želetavy kde přestoupíme na v 9:40 
hod. na autobus, který nás zaveze přímo do Bohuslavic. 
Předpokládaný příjezd v 9:52 hod.  
 
Odjezd z Bohuslavic ve 14:55 hod. s přestupem v Telči. 
Příjezd do Jihlavy v 16:20 hod. 
 
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 8. 2017. 

 
FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH AKTIVIT 
NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 

WWW.TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ 

http://www.tyflocentrumjihlava.cz/
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AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU: 
FINANČNÍ SVOBODA PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM 

POSTIŽENÍM ZODPOVĚDNĚ 

 

11. 7. 2017 – ShareClub  
V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se 
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční 
ShareClub od 10:00 hod. Na adrese Chlumova 1A. S 
odborníkem z oblasti financí – s panem Kraclem.  
 
18. 7. 2017 – ShareClub  
V rámci projektu Finanční svoboda pro osoby se 
zrakovým postižením zodpovědně se uskuteční  
ShareClub s paní psycholožkou PhDr. Danou Markovou 
Od 9:30 hod. a dále s paní právničkou paní Mgr. 
Charvátovou od 13:00 hod. Na adrese Chlumova 1A. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci červenci a srpnu 
 

Adéla Bodišová 

Petra Marečková 

Eliška Polanská 

Patrik Šanda 

Václav Červenka 
Ilona Ptáčková 

Ondřej Smejkal 

Miluše Dvořáčková 

Miroslav Lacina 

Martin Suchý 

Barbora Tesková 

Dagmar Kvardová 
 

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

 

Proč Babiš pojmenoval svou novinku EET? 

Protože E.T. by znělo jako science fiction. 
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DÁRCI A SPONZOŘI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Soukromí dárci: 
Paní Jaroslava Brabcová, Pan Lukáš Franc, Pan Michal 
Vaňkát 
 
 
 
 
Časopis vydává: 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 8, 586 01 Jihlava 
tel.: 724 865 566 nebo 778 536 335 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
www.tyflocentrumjihlava.cz 

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

