
1 
 

   
 

STŘÍPKY Z JIHLAVY 
Časopis pro slabozraké a nevidomé 

 

 

Exkurze u Hasičského Záchranného Sboru Kraje 
Vysočina 

 

KVĚTEN 

2022 

 



2 
 

Obsah: 
 
VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ ......................................... 3 

KNIHY DO UŠÍ .............................................................. 5 

TIPY NA ZVUKOVÉ KNÍŽKY OD P. PTÁČKOVÉ ......... 6 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ ...................... 10 

„BRAILLENÍ S BRAILLEM“ ANEB KRAJSKÉ KOLO 

SOUTĚŽE VE ČTENÍ A PSANÍ BRAILLOVA PÍSMA .. 16 

EXKURZE U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 

KRAJE VYSOČINA...................................................... 25 

PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE ..................... 28 

PŮJČOVÁNÍ TANDEMOVÉHO KOLA......................... 29 

ZAJÍMAVOST .............................................................. 30 

INTOXIKACE SYROVOU FAZOLÍ SE BLÍŽÍ OTRAVĚ 

KYANOVODÍKEM ....................................................... 33 

IN – OUT ..................................................................... 37 

NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON ................................... 39 

AKCE V KVĚTNU ........................................................ 43 

BLAHOPŘÁNÍ ............................................................. 48 

DÁRCI A SPONZOŘI .................................................. 49 

ČASOPIS VYDÁVÁ: .................................................... 51 



3 
 

VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

A máme tady máj! Aprílový měsíc je za námi a že se 

jako aprílový opravdu vyřádil! Střídal se sníh, déšť, 

mráz, sluníčko, zkrátka duben, jak má být. Ani 

nepředvídatelné počasí nás však neodradilo věnovat se 

nejrůznějším aktivitám. Mohli jste si zahrát opět turnaj 

v golfu, zúčastnit se velice vydařené exkurze  

u Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina nebo 

si přijít vyzkoušet své znalosti a dovednosti v Braillovu 

písmu při soutěži, která se konala u nás v TyfloCentru. 

Neméně zajímavé byly také online besedy, za zmínku 

stojí zajisté přednáška o kardiochirurgii, kterou si pro nás 

připravil kardiochirurg pan Zlocha a kde jsme se 

dozvěděli nejrůznější zajímavosti z tohoto lékařského 

oboru. Pan doktor také trpělivě a vstřícně zodpovídal 

naše zvídavé dotazy.  

V květnu se můžete těšit opět na jedinečné zážitky. 

Dostali jsme skvělou nabídku jít se podívat ke koňům – 

nejen se podívat a pohladit, ale také se na nich svézt! 

Proto neváhejte, počet účastníků na tuto akci je 
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omezený. Půjdeme si také vyzkoušet kuželky a aby toho 

sportu nebylo málo, vyrazíme na tradiční vycházku do 

Kolničky. Kdo je spíše na klidnější aktivitu, může 

vyzkoušet vyrábění z keramiky.  

Těšíme se na vás a na společné nevšední zážitky! 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 
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KNIHY DO UŠÍ 

 
 
A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ? 
 
Autor: Holly Bourneová 

Žánr: anglický román 

Čte: Michaela Doležalová  
Rozsah: 1 audiodisk (11:11:43) 

Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 

Tori je úspěšnou motivační řečnicí. Dny tráví posíláním 

inspirativních zpráv zástupům svých obdivovatelek  

a nabádá je, aby „žily takový život, po jakém touží“.  

Jí samotné se to ovšem příliš nedaří... 
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TIPY NA ZVUKOVÉ KNÍŽKY OD P. PTÁČKOVÉ 

 

Marie Poledňáková 

S KÝM MĚ BAVIL SVĚT 

Čte: Bohdana Majerová 

Neuvěřitelně naplněný život. To je jediné, co mě po 

poslechu této knížky napadá.  

Knížka začíná ve čtyřicátých letech minulého století. Je 

to těžká doba a do ní se narodila i Marie Poledňáková. 

Světlo světa spatřila v Nepomuku. Brzy se odstěhovali 

do Prahy. Ale v době, kdy chodila do školy ji nenapadlo, 

že bude někdy psát scénáře, režírovat a dělat ještě jiné 

věci, které jsou potřeba, aby fungovala televize. Tatínek 

jí naučil optimismu a maminka zase stát nohama pevně 

na zemi. A uzemnily ji i jiné situace v životě. Hned 

v prvních dvaceti letech. Nechci víc prozrazovat. Knížka 

je dobře psaná a krásně se poslouchá. U jiných i usnu, 

ne u téhle. Vzpomínky Marie Poledňákové nás provedou 

dobou padesátých a šedesátých let, dozvíme se, jak to 

bylo tehdy na pracovním trhu, jak to bylo 

s nepohodlnými lidmi. V sedmdesátých letech se 
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dozvíme, jak to bylo s televizí, a konec konců budeme 

sledovat i její začátky. V devadesátkách se pustila do 

podnikání. A šlo jí to, protože měla kolem sebe báječné 

lidi. Ty konec konců měla kolem sebe celý život. 

Vzpomíná i na smutné chvíle, kdy jí zemřel tatínek, který 

neviděl ani jeden její film. Sestra, která jí taky hodně 

pomáhala. Ale myslím, že bude lepší, když si knížku 

„přečtete“ vlastníma ušima.  

Knížka vyšla v knihovně a tiskárně K. E. Macana pod 

číslem MP 7456 

Celkový čas:  

1 CD 5 hodin, 42 minut, 37 sekund, stop je 23 

2 CD 9 hodin, 18 minut, stop je 35 

Poslední dvě stopy – Filmografie a vydání papírové 

předlohy tohoto titulu.  
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Petr Jarchovský 

ZAHRADNICTVÍ 

Čtou:  

Rodinný přítel – Gabriela Míčová 

Dezertér – Martin Finger 

Nápadník – Ivan Lupták 

Nikdy nebyl větší čas na hrdinství! „Je to nejosobnější 

věc, na které jsem kdy pracoval. Zahradnictví vychází 

z historie mojí rodiny. Z paměti mých rodičů a prarodičů.“  

Tři povídky, které mapují život jedné rodiny od roku 1939 

do šedesátých let minulého století. 

Rodinný přítel je o člověku, který celou válku pomáhal 

třem osamělým ženám, které vychovávaly dvě děti  

a snažily se přežít těžké životní období. Dana, dcera 

jedné z nich k němu hodně přilne. Návrat otce udělá 

všem čáru přes jejich plány. Příběh nás chytne za srdce. 

Je napínavý, a občas i úsměvný.  

Dezertér je příběh jedné z dam, které známe již první 

povídky. A vlastně hlavně jejího manžela, který se také 
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nakonec vrátil z koncentráku. Byl to majitel exkluzivního 

kadeřnického salónu. A přišel rok 1948. Víc prozrazovat 

nebudu.  

Nápadník, je to přítel naší Danušky. Už z ní vyrostla 

mladá krásna dívka a teta Emilka jí jen těžko uhlídá.  

A jaký názor má na Mirka její otec, se kterým si nikdy 

moc nerozuměla, protože do jejího života vstoupil až  

v jejich šesti letech.  

Audioknihu vydalo nakladatelství OneHotBook 

Celkový čas je 10 hodin 18 minut. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 

Informace o uzavírkách a stavebních pracích  
v Jihlavě 

Vážení klienti,  

Chtěli bychom Vás informovat o uzavírkách  

a stavebních pracích v Jihlavě, které jsou momentálně 

v četném množství, a ne vždy jsou bezpečně označené, 

včetně překážek a výkopů na chodnících a přechodech. 

Buďte proto velice opatrní a v zájmu vlastní bezpečnosti 

využívejte nyní při pohybu po Jihlavě průvodcovskou 

službu, jsme Vám k dispozici.  

Zároveň Vás chceme upozornit, že od 1. dubna jsou 

v Jihlavě k dispozici sdílená kola, která si může 

veřejnost zapůjčit na cca 50 stanovištích. Kola nejsou 

vždy zaparkovaná tak, aby nepřekážela, tudíž buďte při 

samostatné chůzi po Jihlavě obezřetní. Bohužel nás 

předem o tomto projektu nikdo neinformoval, stanoviště 

jsou mnohdy přímo ve vodící linii Vaší chůze, proto 

buďte velmi opatrní.  

Doufejme, že uzavírky brzy skončí, ale do té doby dbejte 

zvýšené opatrnosti, a mějte též na paměti, že 
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v současné době vzhledem k dopravní situaci v Jihlavě 

má MHD často velké zpoždění, takže při odjezdech na 

vlaky a autobusy si dávejte větší časovou rezervu.   

Níže naleznete přehled aktuálních uzavírek či 

stavebních prací v Jihlavě a dále stanoviště v Jihlavě, 

kde můžete narazit na sdílená kola. Uzavřen je též 

jihlavský tunel na přivaděči, a to na 2 měsíce.  

- Ulice Vrchlického: uzavírka, úsek mezi ul. 

Zborovská a 17. listopadu z důvodu provádění 

opravy povrchu vozovky. MHD bude projíždět 

stavbou. Předpokládané datum uzavírky 4. 4. – 10. 

6. 2022 

- Ulice Pod Příkopem: uzavřeno, oprava povrchu 

vozovky, provádění rekonstrukce komunikace. 

Předpokládané datum uzavírky 14. 3. – 30. 11. 

2022 

- Ulice Tolstého: uzavřeno, oprava povrchu vozovky. 

Uzavírka ul. Tolstého v úseku mezi ul. Třída 

legionářů (včetně celé křižovatky) a ul. Tyršova 

z důvodu provádění opravy komunikace. Stavbou 

bude povolen průjezd vozidel MHD. Předpokládané 

datum uzavírky 4. 4. – 30. 5. 2022.  
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- Ulice Lidická kolonie: uzavřeno, práce na 

inženýrských sítích. Provádění rekonstrukce 

plynovodu včetně přípojek. Předpokládané datum 

uzavírky 14. 3. – 14. 7. 2022 

- Ulice Kosovská: uzavřeno, oprava povrchu 

vozovky. Uzavírka místní komunikace - úsek od 

silnice II/602 za křižovatkou s ul. Na Valech – 

z důvodu provádění opravy povrchu komunikace. 

Vozidla MHD a IZS budou projíždět stavbou. 

Předpokládané datum uzavírky 19. 4. – 13. 5. 2022 

- Ulice Jiřího z Poděbrad: uzavřeno, oprava povrchu 

vozovky. Úplná uzavírka v ulici Jiřího z Poděbrad 

z důvodu provádění rekonstrukce komunikace. 

Předpokládané datum uzavírky 1. 1. – 31. 12. 2022 

- Uzavírka Jihlavského tunelu: Předpokládané 

datum uzavírky 19. 4. – 13. 6. 2022 

- Ulice Sokolovská: stavební práce, omezení. 

Realizace stavby „Rozšíření trolejbusové dopravy 

Jihlava – sever.“ Výstavba bude probíhat lokálně na 

posuvných pracovních místech podle 

harmonogramu prací a klimatických podmínek. 
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Předpokládané datum stavebních prací 31. 1. – 31. 

8. 2022 

- Ulice Smrčenská: práce na údržbě mostu, pravý 

jízdní pruh uzavřen. Předpokládané datum údržby 

1. 4. – 30. 6. 2022 

- Ulice Lesní: omezení, práce na inženýrských sítích. 

Částečná uzavírka místní komunikace z důvodu 

zhotovení kanalizační přípojky. Předpokládané 

datum uzavírky 4. 4. – 4. 5. 2022 

- Silnice III/03824: práce na inženýrských sítích, 

kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem , z důvodu 

realizace stavby „Rozšíření trolejbusové dopravy 

Jihlava – sever.“ 

- Silnice I/38: práce na silnici, levý jízdní pruh 

uzavřen, uzavírka levých pruhů v úseku od D1 do 

Jihlavy. Předpokládané datum omezení 10. 3. – 30. 

6. 2022 

 

Stanoviště sdílených kol:  

1) Za Lesem 
2) Strojírenská 
3) Vlasty Javořické 
4) Horní Kosov – pošta 
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5) Za Prachárnou 
6) Nemocnice 
7) Skalka 
8) Katastrální úřad 
9) Dělnický dům 
10) Pivovar 
11) VŠPJ 
12) Gymnázium 
13) Magistrát 
14) Masarykovo nám. dolní 
15) City Park – hlavní vchod 
16) City Park – zadní vchod 
17) Znojemská – Albert 
18) Polní 
19) Zoologická zahrada 
20) Nám. Svobody – Obchodní akademie 
21) DKO 
22) Autobusové nádraží 
23) R. Havelky – Albert 
24) R. Havelky - Kaufland 
25) Vodní ráj 
26) Městské nádraží 
27) Jihlavské Terasy 
28) Havlíčkova 
29) Kollárova 
30) Hlavní nádraží 
31) Slavíčkova 
32) Sokol – Bedřichov 
33) Červené domky 
34) Na Dolech – Penny 
35) Bazén E. Rošického 
36) Žižkova – hřbitov 
37) ZŠ T. G. Masaryka 
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38) Vrchlického 
39) Erbenova 
40) Karoliny Světlé 
41) Český mlýn  
42) Březinova 
43) OC Březinky 
44) Demlova – Lidl 
45) Zastávka Demlova 
46) Lesní 
47) Helenín – Pošta 
48) Lípová 
49) Tř. Legionářů – Billa 
50) Věžní  
51) Nad Plovárnou  
52) Dopravní hřiště
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„BRAILLENÍ S BRAILLEM“ ANEB KRAJSKÉ 
KOLO SOUTĚŽE VE ČTENÍ A PSANÍ 

BRAILLOVA PÍSMA 
 

Redakce časopisu pro zrakově postižené Zora ve 

spolupráci s krajskými koordinačními radami SONS 

vyhlásila v roce 2022 pro zrakově postižené soutěže ve 

čtení a psaní Braillova písma, psaní na tabulce, 

klávesnici a práci s braillským řádkem. 

28. 4. se u nás v TyfloCentru konalo krajské kolo 

Soutěže ve čtení a psaní Braillova bodového písma. 

Pořádala ji krajská odbočka SONS ve spolupráci 

s TyfloCentrem Jihlava a Tyfloservisem v Jihlavě.  

Na začátku mi dovolte malé zamyšlení a historickou 

exkurzi do Francie v 19. století. 

Luis Braille. Kdyby žil v dnešní době, měl by bílou hůl, 

vysílačku VPN, mobilní telefon se speciálními 

aplikacemi, počítač s hlasovým výstupem a mnoho 

dalších pomůcek. Jenže tenhle nevidomý student 

Královského institutu pro slepou mládež v Paříži žil v 19. 

století. V té době žádné speciální pomůcky neexistovaly. 
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Nevidomí neměli ani své vlastní písmo, a on se rozhodl 

to změnit.  Když mu bylo pouhých 15 let, vynalezl 

systém vyražených (vystouplých) bodů. Inspirací mu byl 

starý systém kapitána Charlese Barbiera de la Serre, 

který vynalezl vojenský systém pro vojáky založený na 

dvanácti bodech. Braille jej zdokonalil, a nakonec použil 

bodů pouze šest. Trvalo však několik let, než se jeho 

systém prosadil. V roce 1852 se v Braillově písmu 

začaly tisknout knihy, jednou z prvních byl slabikář. Ve 

Francii bylo Braillovo písmo oficiálně uznáno pro čtení  

a psaní mezi nevidomými dva roky po jeho smrti a v roce 

1878 se stalo mezinárodní metodou pro výuku ve 

slepeckých školách. 

V době zvukových pomůcek a super mobilů obliba 

Braillova písma klesá. Bohužel. Je však součástí kultury 

nevidomých lidí, jejich speciální dovedností a já osobně 

jsem jeho velkým příznivcem. Dodnes mě udivuje prostá 

genialita tohoto důmyslného systému, „braillem“ můžete 

psát ve všech jazycích, zapisovat matematiku, noty, 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Barbier_de_la_Serre&action=edit&redlink=1
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prostě všechno, co potřebujete. Tajemný svět šesti 

bodů, kterými lze opsat celý svět… 

Braillovo písmo najdete i na předmětech kolem nás. Ve 

výtazích, na lécích, na různých popiscích např. v ZOO, 

muzeích…v poslední době jsem mu našla třeba na mém 

oblíbeném tvarohovém Míšovi. Je to každodenní 

připomenutí toho, že nevidomí lidé žijí mezi námi… 

Ale vraťme se k soutěži. Jak už to bývá, bylo u nás 

pěkně živo. Od rána se sjížděli hosté i soutěžící z celého 

Kraje. Z Prahy z redakce ZORY jsme mezi námi uvítali 

pana Petra Maška, který přivezl též texty k soutěži. Tyto 

texty pak připravily kolegyně z Tyfloservisu k soutěži.  

Byl to příjemně strávený den. Zavzpomínali jsme na 

staré časy soutěží, a také na ty, kteří mezi námi už 

nejsou. Společnost nám dělali též vodící pejsci našich 

soutěžících. Pan Mašek sypal z rukávu veselé historky 

ze svých cest po republice, hodně jsme se nasmáli  

a bylo nám fajn.  
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Mezi další milé hosty patřila pracovnice odbočky SONS 

v Pelhřimově, paní Jana Hrušková, která přijela se 

soutěžící dvojicí manželů Karašových.  

Obrovské díky však patří především krajské odbočce 

SONS a její předsedkyni Marušce Fialové, která se 

myšlenky uspořádat soutěž okamžitě ujala, a požádala 

nás o spolupráci.  

Odbočka a její pracovnice Adéla Bodišová, zajistila 

bohaté a chutné občerstvení pro soutěžící i hosty,  

a úžasné ceny od sponzorů, největším z nich byla firma 

sklárny Bohemia Crystal ze Světlé nad Sázavou.  

Poděkování též patří kolegyním z Tyfloservisu, paní 

Janě Kuczové a Renatě Cekulové, které soutěžící 

zkoušely a vyhodnocovaly výsledky. 

Děkuji svým kolegům z TyfloCentra za organizaci a péči 

o naše hosty. 

V neposlední řadě chci poděkovat především našim 

milým soutěžícím. Nebylo jednoduché je pro soutěžení 

získat. O to víc si vážíme všech, kteří šli se svou kůží na 
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trh, a předvedli své úžasné dovednosti. Vám patří to 

největší ocenění a naše podpora. Nešlo jen o soutěž 

jako takovou, ale o to se sejít, popovídat si, sdílet 

společné zážitky. A o to šlo nejvíc!  

A kdo že patří mezi šest statečných? Lenka Šulerová, 

Petra Limberková, Ladislav Limberk, Iva Karašová, 

Tadeusz Karaš, Josef Hladík. Jste skvělí, děkujeme! 

Závěrem chci všechny pozdravit a vyjádřit přání směrem 

k Braillovi, k jeho odkazu a písmu. Pěstujme tradice, 

pěstujme a kultivujme to, co tvoří svět nevidomých. Braill 

tam určitě patří. 

 

Děkuji všem za báječné zážitky! 

                                                                   Iveta Bělovová 
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Společné fotografie účastníků soutěže, fotografie soutěžících 

při samotné soutěži, předávání diplomů, ukázka diplomu  

a krásné ceny. 

 

 



23 
  

 

 

 

Výsledky v soutěži čtení a psaní Braillova písma ze 

dne 28. 4. 2022 v Jihlavě 

 

Kategorie psaní na tabulce: 

1. místo – p. Tadeusz Karaš (kat. A) 

 

Kategorie psaní na Pichtově psacím stroji: 

1. místo – p. Ladislav Limberk (kat. B) 

2. místo – p. Iva Karašová (kat. B) 

 

Kategorie čtení Braillova bodového písma 

1. místo – p. Tadeusz Karaš (kat. A) 

 

1. místo – p. Petra Limberková (kat. B) 

2. místo – p. Ladislav Limberk (kat. B) 

3. místo – p. Lenka Šulerová (kat. B) 
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Kategorie psaní na klávesnici PC: 

1. místo – p. Ladislav Limberk  

2. místo – p. Josef Hladík  

 

Společná fotografie účastníků soutěže po udělení diplomů  

a cen 
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EXKURZE U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO 
SBORU KRAJE VYSOČINA 

 

    Dne 13. 4. 2022 jsme se v hojném počtu vydali na 

předem domluvenou akci – exkurzi Hasičského 

záchranného sboru v Jihlavě.  

    Základním posláním tohoto bezpečnostního sboru je 

chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry. 

Poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, 

ať již se jedná o živelné pohromy, průmyslové havárie či 

teroristické útoky. 

    Již u brány se nás ujal mladý příjemný hasič, pan 

Ladislav Pop, který si vzal na starosti milé uvítání. Na 

samém začátku nás seznámil s tím, kolik hasičů bývá na 

jedné směně, jaká vozidla nejčastěji vyjíždějí k různým 

situacím a kolik hasičů musí být případně vždy 

k dispozici. Podal nám také informace o práci 

dobrovolných hasičů na úseku represe, prevence  

a práce s mládeží. Poté nás všechny zavedl do garáží, 

kde jsou vždy připravena zásahová hasičská vozidla na 
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potřebné výjezdy. Zde nám ukazoval různé nástroje 

používané k vyprošťování osob, např. při dopravních 

nehodách. Zmínil se také o zajímavém zařízení COBRA, 

což je speciální vysokotlaké zařízení, zabudované do 

zásahového požárního automobilu, určené k řezání 

konstrukcí a otvorů ve všech stavebních materiálech, 

hašení požárů, ochlazování a efektivním snížení teploty 

v prostoru požáru apod.. Zajímavých informací jsme 

dostali nadmíru. Měli jsme možnost také nahlédnout do 

místnosti, kde se právě zkoušela propustnost 

protichemického obleku. Všichni jsme se shodli, že 

práce hasiče je velice záslužná a těžká, neboť 

zasahující hasič, pokud má na sobě celou hasičskou 

výbavu, musí nést kolem 25 kilogramů váhy, což je pro 

obyčejného člověka nepředstavitelná zátěž. 

    Během debaty jsme dostali prostor pro všetečné 

otázky. Nejvíce nás zajímali různé zážitky z výjezdů 

samotného hasiče. Mluvil o výjezdu, který nás všechny 

dosti pobavil, ale i o jeho nejhorším výjezdu, ze kterého 

nám šel až mráz po zádech. Někteří z nás neodolali  
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a využili možnosti „zahrát si na hasiče“ a sjet si po 

hasičské tyči. Tato akce byla velice úsměvná, proto na ni 

všichni rádi vzpomínáme ještě dnes. 

    Myslím, že exkurze byla více než zajímavá, jelikož 

všichni mladí hasiči, kteří se nám při samotném loučení 

věnovali, byli nejen velice sympatičtí a milí, ale také 

pohlední, což ocenily hlavně přítomné dámy. 

    Moc děkujeme Hasičskému záchrannému sboru Kraje 

Vysočina, zvláště pak panu Popovi za úžasný zážitek  

a těšíme se na možnou další prohlídku. 

 

Článek napsala Petra Neckářová 
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PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE  
 
Jelikož pohybu není nikdy dost, nabízíme Vám možnost 

individuální projížďky na tandemovém kole s pracovníky 

TyfloCentra v Jihlavě.  

Jízdu si domluvte na tel. č.: 724 865 566. 

Fotografie pana Jakubíka a pana Limberka na tandemovém 

kole 
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PŮJČOVÁNÍ TANDEMOVÉHO KOLA 
 

Pro všechny zájemce z řad klientů má TyfloCentrum 

připraveno k zapůjčení tandemové horské kolo 

(dvojkolo) značky Mrázek. Velikost je univerzální (tedy 

na všechny výšky postavy). 

Kolo je možné využít buď na jednorázové akce, nebo si 

je pronajmout dlouhodobě. 

Před zapůjčením je nutné sepsat s ředitelkou či 

zástupkyní TyfloCentra Jihlava výpůjční smlouvu a složit 

vratnou kauci (informace o její výši i o půjčovném 

naleznete v ceníku služeb uvedeném níže či na 

webových stránkách www.tyflocentrumjihlava.cz.  

Je také vhodné si dopředu ověřit, zda není kolo v danou 

chvíli půjčeno.  

Půjčovné :  

150,- Kč/den  

300,-Kč/víkend  

150,-Kč/každý další den  

Vždy bude vybrána vratná kauce: 3.000,- Kč 
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ZAJÍMAVOST 
  

Tyflo pomůcky a tyflo hračky, pro děti s vadami 

zraku 

Percept-fun.com - firma s vlastním vývojem a výrobou 

produktů založená na rodinné tradici nabízí tyflo 

pomůcky a hračky pro slabozraké děti.  

Vnímání vizuálně kontrastního a zároveň taktilně -

haptického kontrastního povrchu materiálu napomáhá 

vštípení a zapamatování. Přesně to jsou tyflo pomůcky 

pro slabozraké, jež se díky svým jednoduchým 

kontrastům rozzáří pod UV světlem.  

Firma nabízí pomůcky a hračky jak pro děti od 

nejútlejšího věku, tak pro větší děti, které se učí počítat 

či rozlišovat tvary.  

Zde pár ukázek: 

Tyflo chobotnice: Pomůcka je vyrobena z materiálů 

s různou strukturou. Hlavu chobotnice tvoří koule 

o průměru 20 cm. Po obvodu hlavy je našito osm nožek 

v délce 15–20 cm. Bílá (světlá) nožka je lehká a jemná, 
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černá (tmavá) nožka je naopak těžká a tvrdá. Tato 

pomůcka umožňuje dětem pochopit vlastnosti barev, 

rozlišení povrchu a náplně. Jednotlivá chapadla 

chobotnice jsou vyplněná rozličnými výplněmi i s různou 

váhou výplně. Dětem tak stimuluje nejen zrakové, ale 

i hmatové vnímání. Na chapadlech jsou našity různé 

předměty denní potřeby, jako například knoflík, perlička, 

drsný suchý zip, šňůrka, popruh, druk, patent, knoflík ve 

tvaru kolíku. Pro děti se zrakovým postižením je 

nezbytné použít chobotnici v reflexních odstínech.  

 

 

 
 
 
 
 

 

Tyflo beruška - rozklad čísel do 10: Speciálně 

pedagogická pomůcka pro děti. Slouží k výuce  

a procvičování rozkladu čísel do deseti. Napomáhá 

k rozvoji konceptuálního vnímání, což je důležité 
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k překonání procesuálního vnímání množství prvků, kdy 

dítě sčítá prvky po jednom. 

Beruška má na krovkách snímatelné puntíky, které 

mohou děti pomocí hry různě kombinovat (1 + 9, 4 + 6, 7 

+ 3…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více výrobků naleznete zde: https://www.percept-

fun.com/c/pomucky-pro-rozvoj-smyslu-motoriky-a-

reci/tyflo-pomucky-pro-slabozrake/  

https://www.percept-fun.com/c/pomucky-pro-rozvoj-smyslu-motoriky-a-reci/tyflo-pomucky-pro-slabozrake/
https://www.percept-fun.com/c/pomucky-pro-rozvoj-smyslu-motoriky-a-reci/tyflo-pomucky-pro-slabozrake/
https://www.percept-fun.com/c/pomucky-pro-rozvoj-smyslu-motoriky-a-reci/tyflo-pomucky-pro-slabozrake/
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Intoxikace syrovou fazolí se blíží otravě 
kyanovodíkem 

 

Semena i lusky fazolí v syrovém stavu jsou jedovaté. 

Nejčastěji se jimi otráví malé děti, výjimka ale nejsou ani 

dospělí. Toxické látky u jinak zdraví prospěšných fazolí 

zlikviduje až jejich patnáctiminutové povaření.  

Na riziko otravy po snězení fazolových lusků nebo jejich 

semen v syrovém stavu upozornili odborníci z pražského 

Toxikologického informačního střediska [TIS]. Podle 

jejich zkušeností velká část laické i odborné veřejnosti  

o toxicitě syrových plodů vůbec neví.  

Zároveň upozorňují, že fazole jsou bez pochyby zdravá 

a doporučovaná zelenina. Potíž spočívá pouze v tom, že 

o jejich toxicitě v syrovém stavu u nás ví jen málokdo. 

„Obsahují hned několik toxických látek. Například fasin  

a toxické glykosidy linamarin a lotaustralin, které se 

spolehlivě ničí až 15minutovým varem,“ uvádí zástupci 

TIS. 

https://www.zdravezpravy.cz/2021/08/15/lidem-v-cr-chybi-mineralni-latky-kvuli-spatne-strave/
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A právě tyto toxiny vyvolávají obvykle zažívací potíže. 

Po větším množství způsobí příznaky, jež se podobají 

otravě kyanovodíkem. Mnozí se podivují nad obsahem 

jedovatých látek v jinak tak zdravé zelenině. A biologové 

mají i pro to vysvětlení. Podle nich jde v podstatě  

o obrannou reakci těchto rostlin vůči parazitům  

a býložravcům v jejich okolí. 

Vůbec nejvíce toxinů obsahují nezralé fazole. 

Podle odborníků nejsou všechny druhy fazolí v jejich 

syrovém stavu stejně jedovaté. Nejvíce jedovatých látek 

obsahují boby nezralé. Nicméně toxické jsou ale jak 

syrové lusky, tak zralé i sušené boby. A obezřetnost se 

vyplatí také u jejich domácího pěstování. Jedovaté jsou 

totiž i okrasné fazole nebo ty, které jsou určeny do 

zeleninových salátů. I ty je třeba před konzumací 

dostatečně povařit. 

Lepší zpráva je, že podle TIS v Česku nejčastěji 

pěstovaný druh fazole obecné [Phaseolus vulgaris] 

obsahuje nejméně toxických látek. Současně patří fazole 
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obecná i k těm nejčastěji prodávaným druhům fazolí na 

českých pultech. Byť konkrétní druh fazole výrobce na 

obalech obvykle ani neuvádí. 

„Podle vzhledu boby vysoce toxických fazolí od fazolu 

obecného bohužel nepoznáme – všechny se vyskytují  

v několika variantách. Liší se velikostí, tvarem i barvou 

od bílé, přes béžovou, žlutohnědou, červenohnědou 

nebo fialovou, a mohou být jednobarevné  

i skvrnité,“ upozorňují pracovníci TIS. 

Naopak vůbec nejjedovatějšími druhy fazolí jsou fazol 

měsíční a fazol šarlatový, někdy známý jako fazol 

mnohokvětý, ohnivý či fazol „turecký“ nebo „arabský“. 

Tyto druhy se u nás kvůli své náročnosti na teplo ale 

moc nepěstují. Lidé si je ale běžně objednávají přes 

internet. 

Bez rizika – a to i v syrovém stavu – jsou fazole zvané 

mungo nebo adzuki. Nicméně jak upozorňuje TIS, nejde 

o pravé fazole. Praktické je u nich vědět, že neobsahují 
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žádné toxiny a nehrozí u nich otrava ani po jejich 

snězení v syrovém stavu. 

První pomoc po otravě fazolí zajistí aktivní uhlí 

Intoxikace syrovou fazolí se obvykle projeví zvracením, 

silnou bolestí břicha a průjmy se ztrátou tekutin. 

Příznaky se většinou dostaví do dvou až šesti hodin od 

jejich požití. Závažnější otrava přichází u rozkousání 

fazole na drobné kousky. 

První pomoc po snězení fazole v syrovém stavu zajistí 

podání několika tablet aktivního uhlí ať už rostlinného, 

nebo živočišného. Následujících šest hodiny by měla být 

osoba v riziku pod dohledem a při zhoršování zažívacích 

obtíží by měla zamířit do nemocnice. 

Pro řešení konkrétních situací se mohou lidé spojit s 

pracovníkem Toxikologického informačního střediska na 

non-stop telefonních linkách 224 91 92 93 a 224 

915 402. 

https://www.zdravezpravy.cz/ 

https://www.zdravezpravy.cz/
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IN – OUT 

Rozuměli byste dnešní mládeži? 

Víte, co znamená např.:   

„Fílovat“ 

Vychází to z anglického feel, v překladu pociťovat či cítit. 

Když někdo něco „fíluje“, znamená to tedy, že to prostě 

takhle cítí, takhle to chce udělat. 

„Čonkr“ 

Opět jde o anglický výraz, a to slovo chunky. V překladu 

to znamená zavalitý, robustní či podsaditý a velmi často 

používá při popisu tlustých koček či jiných domácích 

mazlíčků. V řeči teenagerů tedy „čonkr“ znamená 

tlusťoch, ale spíš jde skoro až o roztomilou obezitu.  

 

Víte, co znamená, když někdo někoho „džebeitne“? 

Je to zkomolenina anglického bait, což znamená 

návnada. Takže když někdo někoho „džebejtne“, tak ho 

nachytá, napálí. 
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Víte, co znamená, když je někdo „sus“? 

Jde o zkratku anglického suspicious, tedy podezřelý. Být 

„sus“ tedy znamená být v podezření. 

 

„Čejsovat“ 

Jde o anglické slovo chase, což v překladu znamená 

někoho honit nebo pronásledovat. Takže váš puberťák 

někoho jednoduše pronásleduje či se ho snaží dohonit. 

 

„Krinč“ 

Jde o anglické slovo cringe, což v překladu znamená 

krčit se, choulit se, ale v tomto případě jde o přenesený 

význam a znamená to trapné, nechutné, divné. 

https://www.prozeny.cz/ 

 

 

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

ZAPLÉTÁNÍ MÁJE A MÁJOVÝ JARMARK 

• 6. 5. 2022 (od 10:00 hod.) – 7. 5. 2022 (do 21:00 

hod.) 

• Masarykovo náměstí Jihlava  

• Tradiční jarmark a májové slavnosti s představením 

horáckých folklorních souborů a zaplétáním máje na 

Masarykově náměstí. Sobotní program obohatí Den 

růžových vín. 

 

GALAPÁGY A EKVÁDOR – ráj zvířat 

• Kdy: 3. 5. 2022 – od 17:00 hod. 

• Kde: DKO, Tolstého 2, Jihlava 

• Autor: Tomáš Kubeš – fotograf, novinář a cestovatel 

• Telefon: pevná linka: +420 604 293 037 (předprodej 

vstupenek) 
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PAPU – PAPUA- za lidojedy 

• Kdy: 3. 5. 2022 – od 19:00 hod. 

• Kde: DKO, Tolstého 2, Jihlava 

• Autor: Tomáš Kubeš – fotograf, novinář a cestovatel 

• Telefon: pevná linka: +420 604 293 037 (předprodej 

vstupenek) 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA historického centra 

Jihlavy 

• 5. 5. 2022 od 16:00 hod. 

• Začátek od Muzea Vysočiny, Masarykovo nám. 55 

 

• Kapacita 20 osob,  

• doba trvání 60 min. 

• Základní vstupné 100 Kč, snížené 70 Kč. 

• Rezervace: Tel. 565 597 588, e-mail: 

tic@branajihlavy.cz 

 

mailto:tic@branajihlavy.cz


41 
  

 

 

 

MONGOLSKO – svoboda a volnost 

• 12. 5. 2022 od 17:00 hod. 

• Cestovatelská přednáška Tomáše Kubeše. 

• Městská knihovna Jihlava 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA RADNICE 

• 13. 5. 2022 od 15:00 

• Turistické informační centrum Jihlava – radnice 

• Doba trvání 45 min., kapacita 30 osob 

• Základní vstupné 80,- Kč, snížené 50,- Kč 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA BRÁNY MATKY BOŽÍ  

• 14. 5. 2022 od 13:30 hod. 

• Turistické informační centrum Jihlava – Brána Matky 

Boží 

• Doba trvání 30 min., kapacita 15 osob 
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• Základní vstupné 60,- Kč, snížené 40,- Kč 

• Prohlídku lze rezervovat nejpozději do 12:30 hodin., 

Tel. 565 597 588, e-mail: tic@branajihlavy.cz 

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA – Pivovarská stezka 

s degustací  

• 19. 5. 2022 od 16:00 hod. 

• Začátek u Jihlavského pivovaru, Vrchlického 2 

• Doba trvání 1,5 hod., kapacita 20 osob 

• Základní vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč. 

• Tel. 565 597 588, e-mail: tic@branajihlavy.cz 

 

 

 

mailto:tic@branajihlavy.cz
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AKCE V KVĚTNU 
 

Každý čtvrtek  

ON-LINE CAFÉ  

Udělejte si pohodlí, k tomu kávu, čaj, či jiný chutný nápoj 

a připojte se k nám na skype, na online „posezení“ od 

10:00 hod. 

3. 5. 2022 úterý – KERAMIKA 

Přijďte si za námi vyzkoušet novou aktivitu a sice 

vyrábění nejrůznějších výrobků z keramiky. Můžete si 

vyrobit něco dle svého uvážení, či se nechat inspirovat 

našimi nápady. Prozatím začneme drobnějšími výrobky 

– například zápichy do květináčů, k bylinkám, drobnější 

mističky či květináčky. Výrobky obdržíte až po vypálení.  

Počítejte s příspěvkem za každého účastníka ve výši 

50,- Kč. Příspěvky budou sloužit na zakoupení 

keramické hlíny.  

Akce proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brtnická 15, 

od 10:00 hod.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 2. 5. 2022 
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10. 5. 2022 úterý – KUŽELKY – KUŽELNA CHÁB 

Kuželky v Jihlavě v Kuželně Cháb, ulice Erbenova 2. 

Akce se bude konat od 10:00 do 12:00 hod. Sraz 

v TyfloCentru Jihlava, o.p.s., na Brtnické 15 v 9:15 hod., 

poté odjezd MHD linkou F ze zastávky Tylova v 9:36 

hod. na zastávku 17. listopadu. 

S sebou si prosím vezměte čistou sportovní obuv na 

přezutí (sálová obuv pevná s čistou podrážkou NE 

pantofle).  

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 6. 5. 2022 

 

11. 5. 2022 středa – NOČNÍ BĚH PRO SVĚTLUŠKU 

Pojďte se s TyfloCentrem zúčastnit tradičního Běhu pro 

Světlušku. Není to závod, lidé si mohou trasu dlouhou 3 

nebo 4,8 km jen tak projít. Návštěvníci z řad veřejnosti 

platí startovné ve výši 500,- Kč, které jde i letos v celé 

výši na konto Světlušky, projektu Nadačního fondu 

Českého rozhlasu pomáhajícího nevidomým. Opět máte 

možnost vybrat si při registraci ze dvou balíčků. První ve 
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variantě  

s vakem a čelovkou, druhý s vakem a multifunkčním 

šátkem.  

Program začíná v 19:30 hod, ve 21:00 hod pak běžci 

nasadí čelovky a společně vytvoří krásný roj „světlušek“.  

Sraz v TyfloCentru Jihlava na Brtnické 15 v 19:00 hod.  

TERMÍN, DO KDY SE MŮŽETE NA AKCI NAHLÁSIT, BUDE 

JEŠTĚ UPŘESNĚN  

Pokud však víte, že se chcete nočního běhu zúčastnit, 

nahlaste se prosím co nejdříve 

 

18. 5. 2022 středa – VÝPRAVA ZA KOŇMI  

Využijte jedinečnou možnost vypravit se s námi do 

Starých Hutí, k chovatelce koní, paní Neckářové. Budete 

mít možnost si koníky nejen pohladit, ale také se na nich 

svézt. 

Exkurze se bude konat od 10:00 hod. ve Starých Hutích 

u Hybrálce. Společný sraz v TyfloCentru Jihlava na 

Brtnické 15, v 8:45 hodin. Společný odjezd ze zastávky 
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Znojemská ul. MHD linkou 5 v 9:13 hod. směr Smrčná. 

Je také možno po domluvě s námi do MHD přistoupit pro 

vás na přístupnější zastávce MHD. Ze Smrčné půjdeme 

pěšky cca 1,5 až 2 km. 

Exkurzi u koní máme domluvenou od 10:00 do 12:00 

hod. Poté půjdeme vycházkou cca 3 km do Hybrálce a 

odtud pojedeme MHD linkou 8 v 13:35 hod. nejpozději 

ve 14:40 hod. do Jihlavy.  

S sebou svačinu a pití (nepůjdeme na společný oběd)  

a pohodlné sportovní oblečení a obuv. 

Maximální počet účastníků na tuto akci je 10. 

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 16. 5. 2022 
 

 

24. 5. 2022 úterý – TRÉNINK PAMĚTI - online 

Proběhne online, na skypu, pod vedením pana Ing. 

Jaroslava Beránka. Trénink bude probíhat od 9:00 hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 23. 5. 2022 
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25. 5. 2022 středa – TRADIČNÍ PROCHÁZKA DO 

KOLNIČKY 

Pojďte s námi na tradiční procházku do Luk nad Jihlavou 

zakončenou obědem v Kolničce. Při nepřízni počasí se 

uskuteční turnaj ve zvukové střelbě. 

Sraz v TC na Brtnické 15, v 9:15 hod., společný odjezd 

ze zastávky Tylova v 9:36 MHD linkou F směr 

Masarykovo nám. dolní, z Masarykova náměstí dolního 

odjezd v 9:48 hod. linkou č. 12 směr Malý Beranov. 

Celková délka pěší trasy je cca 7 km. Návrat do Jihlavy 

autobusem ve 13:20 hod. nebo pozdějším 14:25 hod. 

dle toho, v kolik hodin do Luk dojdeme. Počítejte raději 

s příjezdem do Jihlavy ve 14:46 hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

23. 5. 2022 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci květnu 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺ 

 

Jeden chameleon říká druhému: „Mě to tady už s tebou 
nebaví. Jdu pryč.“ 

Druhý řekne: „Počkej, já se změním.“ 

 

 

 

Josef Svoboda 
Marie Fialová 

Robert Kotrba 

Mgr.Ladislav Marek 

Ing.Jaroslav Rada 

Lenka Šulerová 
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DÁRCI A SPONZOŘI 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 



50 
  

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Havlík  
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Časopis vydává: 
 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brtnická 15, 586 01 Jihlava 
tel.: 724 865 566 nebo 774 064 330 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
www.tyflocentrumjihlava.cz 

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

