Listopad 2020
KONTAKTY:
Telefon: 605 383 265
Adresa: Dlouhá 2598, 470 06 Česká Lípa

Email: c.lipa@tyflocentrum.cz
Web: liberec.tyflocentrum.cz

PROVOZNÍ DOBA:
Úterý
9:00 – 13:00
Středa
práce v terénu
(Pracovnice bude na pobočce k dispozici po předchozí telefonické dohodě.)
Čtvrtek
9:00 – 13:00
(Mimo pobočku Vám služby poskytneme každý všední den, po předchozí tel. dohodě
od 8 do 16 hod.)

CO NABÍZÍME:
•
•
•
•

Průvodcovskou a předčitatelskou službu:
průvodkyně Ilona Prchalová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum.cz)
Zajímavé aktivity v rámci služeb sociální rehabilitace:
koordinátorka Petra Kaljevičová (605 383 265), c.lipa@tyflocentrum.cz)
Sociální rehabilitace (elektronické kompenzační pomůcky):
lektorka (Liberec) Ing. Jana Smolná (731 913 585), smolna@tyflocentrum.cz)
Základní sociální poradenství, k zapůjčení v Liberci tandemová kola, zvukové knihy,
digitalizace textů a další.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Služby pro klienty aktuálně probíhají individuálně a pouze po předchozí domluvě.
Preferován je telefonický či emailový formát poskytované služby. Všechny klubové
aktivity jsou až do odvolání zrušeny. S klienty budeme nadále ve spojení po telefonu
podle toho, jak se bude situace s pandemií vyvíjet. Služba PPS nadále funguje, jen
platí, že je potřeba objednávat 7 dní předem, aby mohla být zajištěna. Budete-li cokoli
potřebovat, nebo si jen chtít popovídat, neváhejte zavolat.

Recept

Jitrocelový sirup
Suroviny:
Jitrocelové listy (čtyři hrsti - nejlépe čerstvý, lze i sušený)
med (250 gramů)
voda (1 dcl)
Listy jitrocele vložte do hrnce a zalijte asi 1 decilitrem vody. Přidejte med a na mírném
plameni vařte do té doby, než se vytvoří hustý sirup. Směs ještě za tepla sceďte do
uzavíratelné lahve. Skladujte v lednici.

Sousedský rozhovor: "Sousede, představte si, dopoledne mi přivezli hnůj na jahody!"
"Neříkejte, to my si na ně dáváme šlehačku."

Dva právníci šli na večeři. Poručili si každý kávu a vytáhli sendviče.
Přiběhla servírka a povídá: "Pánové, tady nesmíte konzumovat vlastní potraviny!"
Oba právníci se na sebe podívali, pokrčili rameny a vyměnili si sendviče.

Hádanky
Pravidla:
Každých 14 dní obdržíte 6 hádanek, za každou správnou odpověď bude 1 bod.
Vyhodnocení bude 17. 12. 2020. Vítěz obdrží od nás malý dárek.
Při příštím telefonickém kontaktu nám můžete sdělit vaše odpovědi.

Tři kamarádi šnorchlují
Tři kamarádi šnorchlují v jezeře, ale poté, co se vynoří, mají pouze dva mokré vlasy,
jak to?
Jak postavit otce a syna?
Představte si situaci, že máte otce se synem, které musíte rozestavit tak, aby syn stál
za otcem, ale zároveň před synem aby nikdo nestál. Jak otce a syna postavíte?
Závod
Pokud v závodě předběhnete závodníka na druhém místě, na kolikátém místě
budete?
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?
Každé ráno vesele
tahá spáče z postele.
Za tu službu nevděčníci
hned ho klepnou po palici.

Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty.
Co je to?

Všem našim klientům, přejeme hodně zdraví a pozitivní energie.
Už se na vás moc těšíme.

