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Vážení a milí čtenáři,
je tu desátý měsíc a s ním i další vydání Střípků
z Jihlavy.

Také Vám připadá, ţe ten čas nějak moc

rychle letí? Ještě nedávno tu bylo jaro, vše se
probouzelo a nyní je tu čas, kdy se slunce ukládá
k spánku. Někdo by mohl říci, ţe nejen slunce, ale i
někteří lidé. Doufám, ţe Vám jak Střípky z Jihlavy, tak i
plánované akce dodají potřebnou dávku energie a
povzbudí Vás. Těšíme se na Vás při shledání na
společných akcích.

S časopisem
Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň děkují
zaměstnanci TyfloCentra Jihlava
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PODĚKOVÁNÍ
TyfloCentrum chce poděkovat soukromé dárkyni, paní
Jaroslavě Brabcové z Babic, která nám věnovala
finanční částku 8.190 Kč na nákup velmi speciální
kompenzační pomůcky, a to simulačních brýlí zrakových
vad. Jedná se o sadu 10 brýlí, kdy jednotlivé brýle jsou
speciálně upravené tak, aby znázorňovaly určitou
zrakovou vadu. Ten, kdo si tyto brýle nasadí, můţe tak
zjistit, jak vidí např. člověk s praktickou slepotou, nebo s
výpadkem zorného pole, jak vypadá trubicové vidění
apod. Tuto pomůcku budeme hojně vyuţívat především
při osvětové činnosti, jejímţ účelem je seznamovat
širokou veřejnost s problematikou osob se zrakovým
postiţením. Moc děkujeme!
Ředitelka organizace TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

CHARITATIVNÍ KONCERT
V sobotu 5. září se konal charitativní koncert. Jako
kaţdý rok, se i tentokrát pořádal pro zdravotně
znevýhodněné skupiny lidí. Tentokrát se vše věnovalo
pro nevidomé a slabozraké. Koncert měl název
AlternativaPro a akce proběhla v amfiteátru letního kina
od 12 do 24 hodin. Jeho účelem bylo získat výtěţek za
vybrané vstupné. Ten dosáhl částky téměř 80 000,- Kč,
které se rozdělily mezi tři organizace. Jednalo se o
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TyfloCentrum Jihlava,
Vysočina JIhlava, o.p.s.

o.p.s.,

Tyfloservis

a

Tyflo

TyfloCentrum Jihlava tyto peníze vyuţije na rozvoj
poskytovaných sociálních sluţeb a na nákup
kompenzačních
pomůcek.
Ke
sluţbám,
které
poskytujeme, patří registrované sociální sluţby: odborné
sociální poradenství, sociálně aktivizační sluţby a
průvodcovská a předčitatelská sluţba. Také se
zabýváme osvětovou činnosti a poskytujeme odbornou
praxi. Za zdařilý průběh celé akce a naší podporu
chceme poděkovat organizátorovi panu Bc. Vítězslavu
Schrekovi z neziskové organizace AlternativaPRO, všem
skvělým kapelám i zúčastněným návštěvníkům akce.
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Uprostřed organizátor akce, pan Bc. Vítězslav Schrek a
v týmových tričkách pracovníci TyfloCentra

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
V září probíhal Evropský týden mobility. Jak uţ
prozrazuje název, tato akce trvala sedm dni, od 16. do
22. září. Jedna z akcí, která se jmenovala Mezi světy, se
konala ve čtvrtek 17. září. Na této akci se podílela
například SVOŠ kde měli kavárnu, ve které si ostatní
mohli s klapkami na očích a doprovodem vyzkoušet,
jsme to je nevidět. Jejich projekt se jmenoval
KÁVA PO.TMĚ, coţ je obdoba Kavárny po tmě. V
prostorách radnice se zúčastnilo i naše TyfloCentrum.
Ti, kdo nás navštívili, se mohli seznámit s různými
kompenzačními pomůckami. Výhodou bylo i to, ţe s
námi byly dvě nevidomé klientky, paní Marečková a paní
Šulerová. Takţe návštěvníci mohli být v kontaktu přímo
s někým nevidomým, a mohli se jich na cokoli s dané
oblasti zeptat. Mohli například vidět, jak se pozná vodící
pejsek. Také se mohli dozvědět, ţe pokud vede někoho
nevidomého, tak pracuje a neměl by ho nikdo
rozptylovat tím, ţe by na něj mluvil, hladil ho nebo ho
dokonce lákal na nějaký pamlsek. Velký zájem
návštěvníků vyvolalo také Braillovo písmo. Chceme
poděkovat za podporu všem, kdo organizovali a
podpořili svou účasti tuto akci.
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VÝLET NA ČEŘÍNEK
Od 23. do 25. září jsme strávili krásný pobyt na Čeřínku
a okolí. Ve středu ráno jsme vyjeli autobusem do Cejle.
Odtud jsme se vydali na pětikilometrovou pěší túru na
naší základnu, na chatu na Čeřínku. Vydali jsme se po
silnici, protoţe lesní cesta by pro nás pro všechny
nebyla tak schůdná. Ale i tato silnička se vinula krásným
lesem, takţe o přírodu jsme nepřišli. Nakonec jsme se
dostali na rozcestí v Dolních Hutích. Potom, co jsme se
vydali cestou do kopce, jsme brzy dorazili do cíle. Tam
uţ na nás čekala zavazadla, která nás předjela autem.
Potom co jsme si vybalili zavazadla, jsme se pomalu, ale
jistě vydali na oběd. Vařili tam dobře a vydatně. Na
rozehřátí nás čekala obrovská mísa polévky a
pokračovalo to energeticky hutným českým jídlem. A
takhle vykrmování jsme tam byli po celou dobu. A
kdybysme měli málo, mohli jsme si přidat. Po obědě
jsme se vydali na túru po červené na Čertův hrádek.
Téměř celou cestu jsme šli z kopce nebo po rovině.
Stoupání nás čekalo aţ před cestou na Čertův hrádek.
Jedná se o skalní útvar, který má na délku asi 50 metrů
a je asi 40 metrů široký a 20 metrů vysoký. Trochu
připomíná dva vedle sebe stojící včelí úly. Skládá se z
menších kamenů, které jsou jako malé destičky halabala
poskládané přes sebe. Kdybych takhle na sebe skládal
talíře, tak by to asi dlouho nevydrţelo. Bylo mi trochu
záhadou, jak se tam ty kameny udrţí. Tenhle útvar
zvětralých hornin je zajímavý ještě tím, ţe připomíná
také trochu zbořené hradby nějakého hradu, a navíc ze
skal rostou stromy. K tomuto hrádku se váţe i jedna
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pověst. Kdyţ si čert stavěl hrad, vozil kámen ze
skalnatého vršku východně od Batelova. Stavět mohl
pouze do kuropění. Jednou se čert opozdil, a kdyţ právě
naloţil nejlepší kámen na dokončení svého radu,
zakokrhal kohout a v tu ránu čert zmizel. Zanechal jen
vršek svého kočáru na skále, která tu leţí dodnes.
Potom jsme se vrátili zase zpátky, tentokrát trochu jinou
trasou přes Nový Hojkov. Po téměř patnáctikilometrové
túře za celý den nám vydatná večeře přišla vhod. Celý
den jsme zakončili vymýšlením Večerníčku. Ale ten vám
tady neotiskneme, protoţe byl hrozně dlouhý. Tak vás
nechceme nudit.
Protoţe nám pan majitel po dohodě dojednal autobus,
který nás mohl dovést do Telče, tak jsme druhý den této
nabídky vyuţili. Dopoledne jsme se vydali na místo činu.
Prohlédli jsme si most, a potom Náměstí Zachariáše z
Hradce. A protoţe bylo chladno, tak jsme navštívili
místní kavárnu. Potom jsme pokračovali návštěvou
zámeckého parku a z něho jsme se vydali po hrázi
Štěpanického rybníka. Nakonec jsme dorazili do Muzea
techniky. Tam na nás čekaly věci, které se pouţívaly
někdy v letech 1900-1970. Setkali jsme se tam s auty,
motorkami, koly, televizory a rozhlasy a kamny, které se
tehdy pouţívaly. Nejvíc pánskou část výpravy zaujaly
auta. Měli tam například Citroeny, Spartaky, Aera, RolsRoyce a další. Hodně se nám líbila naleštěná Felicie bez
střechy, se kterou by se nikdo nemusel stydět vyjet do
ulic ani dnes.
Potom jsme se vrátili na základnu a byl pomalu čas balit.
Druhý den nás zase předjely báglíky, a tak se ti
statečnější z nás vydali na túru do Cejle na autobus. Jak
často říkám: Pořád se něco děje.
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Účastníci výletu na Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

RADY A TIPY
5 NEJ RECEPTŮ PRO SYCHRAVÉ DNY
ANEB JAK BOJOVAT S NACHLAZENÍM
Zázvor, česnek nebo křen oceníme nejen při klasickém
vaření, ale i při rýmě či nachlazení. Zkuste si místo
návštěvy lékárny uvařit některý z receptů. V tomto
sychravém období vás zahřeje, zasytí, ale i postaví na
nohy.
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Zázvorový čaj s medem a citronem
Je vynikající proti nachlazení. Čím víc zázvoru přidáte,
tím silnější účinky má. Ale zase to nepřehánějte - zázvor
je opravdu štiplavý. Jak čaj připravit? Budete potřebovat
čerstvý zázvor, který pokrájíte na jemné plátky a zalijete
litrem vařící vody. Můţete přidat i skořici a hřebíček.
Nechte chvilku louhovat a poté koření vyndejte.
Dochuťte medem a citronovou šťávou. Čaj pijte ještě
horký.
Klasická česnečka
Česnek je přírodní antibiotikum a taková česnečka vás
jistě posílí. Budete na ni potřebovat tři větší brambory,
cibuli, 8 strouţků česneku, lţičky kmínu, 750 ml vývaru,
2 lţičky sušené majoránky, sůl a pepř. Nadrobno
nakrájenou cibuli orestujte, přidejte na plátky pokrájené
strouţky česneku (muţete i prolisovat), vhoďte na
kostičky pokrájené brambory a zalijte vývarem. Osolte,
opepřete, okmínujte a vařte, dokud brambory
nezměknou. Poté přidejte majoránku. Do hotové
česnečky přidáme chlebové krutonky.
Pomazánka z červené řepy s křenem
Křen je výborným pomocníkem při léčbě nachlazení a
chřipkových onemocnění. Skvěle se doplňuje s červenou
řepou, která v sobě ukrývá také řadu vitaminů. Na
pomazánku budete potřebovat 150 g vařené či pečené
řepy (nastrouhané) a 250 g měkkého tvarohu (můţete
pouţít i Lučinu) - vmíchejte dohromady. Přidejte 2 lţíce
olivového oleje a lţíci čerstvého strouhaného křenu. K
dochucení pouţijte sůl, pepř a drcený kmín. Na konec
přidejte 2 lţíce nasekaných vlašských ořechů. Podávejte
na k rozpečeným bagetkám.
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Křen se výborně hodí k masům. Stačí, kdyţ tři lţíce
nastrouháte 3 lţíce křenu, smícháte s 2 nastrouhanými
jablky a ochutíte citronovou šťávou.
Čerstvá ovocná šťáva
Není nad čerstvou ovocnou šťávu. V sychravých
měsících ji obzvlášť oceníte, ukrývá totiţ mnoho
dobrého pro váš organismus. A je rozhodně zdravější
neţ kupované dţusy. Zkuste šťávu z 2 mrkví, 2 jablek, 1
pomeranče a špetkou zázvoru. Jistě vás dostane z
podzimní únavy. Jablka, mrkev a pomeranč oloupejte,
vloţte do odšťavňovače a přidejte špetku čerstvého
pokrájeného zázvoru. Rozmixujte, nechte vychladit a
poté vychutnejte. Pro dochucení můţete přidat lţičku
medu.
Zelňačka
Dalším zásobárnou vitaminů je zelí. Obsahuje
především céčko a je důleţité pro naši imunitu. Uvařte si
z něj polévku - zahřeje i zasytí. Na 2 lţících sádla
osmaţte asi 100 g na kostičky nakrájené slaniny.
Přidejte cibuli a ještě chvíli opékejte. Zaprašte trochou
hladké mouky a dobře promíchejte. Přidejte 2 lţičky
sladké mleté papriky a zalijte 1,5 litrem vody. Přidejte asi
500 g kysaného zelí (propláchnutého a pokrájeného), 3
na kostičky nakrájené brambory (můţete uvařit i zvlášť),
5 kuliček celého pepře, 5 kuliček nového koření, 2
bobkové listy, špetku chilli (nemusí být) a sůl. Vařte asi
půl hodiny, dokud nejsou brambory a zelí měkké. Pak
přidáme asi 150 g zakysané smetany a nakrájenou
pikantní klobásu. Polévku ještě prohřejte a podávejte
ozdobenou zbylou smetanou.
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Převzato ze stránek www.lidovky.cz

KNIHY DO UŠÍ
Záhada koktavého papouška
Autor: Robert Arthur
Ţánr: Detektivka pro mládeţ
Rozsah: 1 CD ve formátu MP3
Délka záznamu: 4:30:05
Čte: Petr Rychlý
Hodnocení: 87%
Knihu půjčuje: Městská knihovna Jihlava
Tři chlapci - Bob Andrews, Andy Crenshaw a Jupiter
Jones - zaloţili firmu Tři pátrači a chystají se vyřešit
všechny záhady, které se v okolí vyskytnou. Všichni ţijí
v Rocky Beach, coţ je městečko na pobřeţí Tichého
oceánu pár mil od Hollywoodu. Jupiter vyhrál v soutěţi,
kterou vyhlásil místní autobazar, takţe má nyní moţnost
jezdit měsíc s pozlaceným Rolls-Roycem, coţ
kamarádům umoţňuje rychlý přesun z místa na místo.
Tři pátrači mají hlavní stan v jedné části Jonesova
bazaru, kam se dá vejít jen několika tajnými vchody.
Jupiter a Andy se vydají k domu pana Fentrisse, protoţe
se doslechli, ţe ztratil papouška. Náhle zaslechnou
volání o pomoc a o chvíli později z domu vyjde tlustý
muţ a míří na ně pistolí. Zavede je dovnitř a chce vědět,
co dělali na jeho zahradě. Jupiter mu vysvětlí, ţe chtějí
najít jeho ztraceného papouška, ale muţ mu sdělí, ţe
jeho papoušek Billy Shakespeare se sám vrátil a vydával
zvuky, které chlapci povaţovali za volání o pomoc. Řidič
Worthington je veze zpět, ale Jupiterovi se tlusťochova
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historka nezdá věrohodná a dospěje k názoru, ţe to byl
podvodník a pravého pana Fentrisse slyšeli volat o
pomoc.
Vrátí se k domu a zjistí, ţe měl pravdu. Pan Fentriss jim
vypráví, ţe jeho papoušek Billy Shakespeare uměl
recitovat věty z Hamleta s dobrým anglickým přízvukem,
ale koktal, takţe v jeho podání zněl verš: "J-jen dva-dvadva mě-měsíce m-mrtvý! A-ani ne d-dva!" Koupil ho od
podomního obchodníka s mexickým přízvukem, který
měl ještě jednoho černého papouška, kterého nikdo
nechtěl koupit. Tlusťoch Fentrissovi řekl, ţe se jmenuje
Corky a pracuje u policie. Zajímalo ho, co Billy říká,
Fentriss mu to sdělil, ale nezmínil se o koktání. Kdyţ
slyšel, ţe obchodník chtěl prodat ještě nějakého
papouška, vykřikl: "To musí být Černovous." Tehdy ho
začal Fentriss podezřívat a obvinil ho, ţe mu ukradl
papouška a Corky ho svázal. Zbytek historie chlapci
znají.
Později ve městě potkají ţenu, které se také ztratil
papoušek. Její Malá pastýřka říkala: "Malá pastýřka
ztratila ovečku, smutně ji hledá. Jděte za Sherlockem
Holmesem." Pátračům je jasné, ţe oba papoušky ukradl
pan Corky a chtějí ho najít, a ţe věty, které papoušci
pronášejí, mají zvláštní význam. Vědí, ţe Corky jezdí v
neobvyklém černém autě. Jupiter vymyslí metodu "Od
ducha k duchu", která spočívá v tom, ţe zavolají všem
svým kamarádům a ti předají zprávu dál, aţ auto
vypátrají.
Přijde je navštívit Mexičan Carlos, jehoţ strýc Ramos
Sanchez je onen podomní obchodník. Zjistí od něho, ţe
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papoušků se zvláštními jmény bylo sedm: kromě Billyho
a Malé pastýřky ještě Sherlock Holmes, Robin Hood,
Kapitán Kidd, Zjizvená tvář a Pirát Černovous. Do
Jonesova bazaru později někdo volá a varuje Pátrače,
aby pana Corkyho přestali hledat. Ke Carlosovi přijde
ţena, která koupila Černovouse a vrátí ho, protoţe
zjistila, ţe je to špaček. Pták pronáší: "Já jsem pirát
Černovous! Zakopal jsem svůj poklad na místě, kde ho
pořád mrtví hlídají. Dej sem flašku rumu, johoho!"
Od Carlose se dále dozvědí, ţe k němu přišel Angličan
John Silver, který měl kovové pouzdro a tvrdil, ţe je v
něm "kus duhy a pod ní hromada peněz". Přinesl s
sebou sedm papoušků a začal je učit mluvit. Kdyţ cítil,
ţe zemře, pouzdro někam schoval a poslal dlouhý dopis
do Evropy. Před smrtí Carlosovi a jeho strýci řekl, ţe
přijde tlustý muţ a zaplatí jim za papoušky hodně peněz.
Kdyţ se tlusťoch nějakou dobu neobjevoval, Ramos
ptáky prodal. Kdyţ k němu později pan Corky dorazil a
zjistil, ţe uţ je nezíská, zuřil.
Chlapci pátrají ve městě po dalších papoušcích, ale
zjistí, ţe jim řidič Rolls-Royce ujel. Odvoz jim nabídne
sympatická ţena v dodávce. Jediná vada na kráse je, ţe
ve stejném autě cestuje i pan Corky a řidička je jeho
ţena.
Odveze je do osamělého domu, kde se Corky nejprve
chová jak maniak, ale nakonec se uklidní a prozradí
Pátračům své tajemství. Kdysi zaměstnal Johna Silvera
ve svém podniku, aby kupoval a prodával vzácné
umělecké předměty. Jednou koupil zdánlivě obyčejný
obraz a Corky ho propustil. Silver však zjistil, ţe je to
14

přemalba a ve skutečnosti zobrazuje mladou pastýřku,
která ošetřuje ovečku, a má velkou cenu. Silver říkal, ţe
obraz patří jemu, Corky odporoval, ţe byl koupen za
jeho peníze. Nedokázali se dohodnout a John Silver
odešel do Ameriky. Před smrtí napsal jiţ zmíněný dopis,
ve kterém stálo, ţe má od pana Sancheze koupit
papoušky, přinutit je, aby zopakovali to, co je Silver
naučil, a v jejich vzkazech rozluštit hádanku. Jedině tak
můţe najít ztracenou Pastýřku.
Corky je netrpělivý hlavně proto, ţe po obrazu usilovně
pátrá také francouzský zločinec Huganay. Chlapci se s
Corkym domluví, ţe od teď budou spolupracovat. Zjistí,
ţe Černovous zná věty i ostatních papoušků. A jak to
celé dopadlo, si můţete poslechnout ve zvukové
knihovně.
Komentáře z diskusního fóra:
„Moje nejoblíbenější záhada! Čte se úplně sama, je
skvěle vymyšlená, logická a závěrečná scéna na
hřbitově, kdyţ všude padá mlha, je naprosto
bezkonkurenční. U mě úplně nejlepší záhada, kterou
zatím ţádná jiná nepřekonala.―
(Marián27)
„O chloupek lepší neţ první díl ve výstavbě příběhu, ale
přece jen to obsahuje hodně vaty, navíc u té strašně
záhadné hádanky snad kaţdému je hned jasné, ţe jde o
hřbitov, a ne pirátský ostrov. Na můj vkus hodně náhod,
ale je to příjemně čtivé.―
(honajz)
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PŘESMYČKY
V naší sérii přesmyček Vám přinášíme další. Tentokrát
na téma Různé druhy ovoce:
BLOKAJ, HRAKUŠ, KVETASŠ, BRÍZY,
NČMAOPER, ŠTARGEN, TRNCOI, SRKBOVE,
KEŇARUM, NOMAG, DELTA, NASANA, ANBÁN,
DOKÁVAO, ODHAJA, NAMAIL
Vaše odpovědi nám můţete elektronicky zasílat
do konce října
na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU.
Správné odpovědi ze zářijového kvízu:
Bořivoj, Spytihněv, Vratislav, Václav, Boleslav, Vladivoj,
Jaromír, Oldřich, Břetislav, Konrád, Svatopluk, Vladislav.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Výměna průkazů OZP
Lidé mají na výměnu průkazů OZP uţ jen tři měsíce Uţ
jen tři měsíce mají drţitelé dočasných průkazů osoby se
zdravotním postiţením (OZP) a průkazů mimořádných
výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz
OZP. V případě, ţe tak neučiní, nebudou moci po 1. 1.
16

2016 vyuţívat ţádné benefity a nároky, které jim z
vlastnictví průkazu vyplývají. Nový průkaz OZP má
podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo
řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný
vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní
průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou platné uţ jen
do 31. 12. 2015. ÚP ČR začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu letošního roku. Během uplynulých šesti
měsíců zpracovali jeho zaměstnanci 173 189 ţádostí.
Celkem 152 797 průkazů OZP předali jejich drţitelům.
„Vzhledem k tomu, ţe výměna se týká přibliţně 300 tisíc
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se nám s ţádostí o
výměnu dosud nepřihlásili. Upozorňujeme proto klienty,
aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak
zbytečnému čekání ve frontách na konci roku,― Pro účely
vydání nového průkazu OZP je třeba doloţit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na
občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako
při kaţdých úředních jednáních, musí drţitel průkazu
také prokázat svou totoţnost občanským průkazem.
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat ţádnou ţádost. Stačí, aby pouze
doloţili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář,
který dostanou na přepáţce. Drţitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat
„Ţádost o přechod nároku na průkaz OZP―. Aţ poté jim
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můţe ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. V souvislosti
s vydáváním nových průkazů OZP se na Generální
ředitelství ÚP ČR obrátilo uţ několik klientů s tím, ţe
dostali v městské hromadné dopravě či ve vlaku pokutu,
protoţe jim revizoři příslušných dopravních společností
neuznali nový průkaz OZP za platný. A to i přesto, ţe ÚP
ČR věnoval před začátkem výroby nových průkazů OZP
velkou pozornost informování veřejnosti i dotčených
institucí o nové podobě tohoto dokladu. „Pokud se
drţitelé průkazů OZP dostanou do obdobné situace, je
třeba, aby se obrátili na příslušné kontaktní pracoviště
ÚP ČR nebo přímo na Generální ředitelství Úřadu práce
ČR. Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli
mimo jiné nárok na vyhrazené místo k sezení ve
veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou
hromadnou dopravu osob, přednost při osobním
projednávání jeho záleţitosti na úřadech, bezplatnou
dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné
dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem,
slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního
vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v
pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,
parkovací průkaz nebo bezplatnou dopravu vodícího
psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který
vychází z předchozího posouzení zdravotního stavu
ţadatele. Kdo má nárok na přechod nároku na průkaz
OZP? Drţitelé platného průkazu mimořádných výhod
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP,
ZTP/P), coţ odpovídá závaţnosti jejich zdravotního
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postiţení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po
dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody.
Pokud však klient nemůţe doloţit dobu platnosti přiznání
mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze
po dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň
také drţitelé platného průkazu OZP vydaného podle
předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona
nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz
OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na
předchozí průkaz.
Zdroj:www.mpsv.cz
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ZAJÍMAVOST
Kde se tu vzali draci?
Domovem prvního papírového draka na světě bylo
území Shandon ve východní Číně. Světlo světa spatřil
před dvěma tisíci lety! Dodnes čínskými lesy a rýţovými
políčky kolují legendy upřesňující místo i dobu vzniku.
Patrně nejvíce se v místní paměti usídlila báje o farmáři,
který vytvořil řetězec z bambusu, aby zabránil ztrátě
klobouku v silném větru.
Draci! Známe je jako bájná a magická stvoření obrovské
síly. Mají své místo v mýtech a legendách po celém
světě. Posaďte se s námi mezi dračí křídla a vydejte se
na fantastickou cestu skrze čas i prostor!
Dračí symbolika je známá po celém světě a těší se
velkému mnoţství variant. Evropský drak chrlí oheň,
kroutí zubatými hlavami a ţere princezny. Jáson a jeho
Argonauté obelstili draka, který chránil zlaté rouno. V
Bibli, v knize Zjevení, je drakem znázorněn Satan. Ruští
bohatýři překonávali devítihlavého „zmeje garynyče―.
První písemnou zmínku o létajícím drakovi zaznamenal
čínský generál Han Hsin z dynastie Han. Ve svém
dřevěném drakovi letěl nad nepřátelskými hradbami a
zjišťoval, jak dlouhý tunel by museli jeho vojáci postavit,
aby zničili obranu nepřítele. Povedlo se! Generál dosáhl
středu města a nad překvapeným soupeřem zvítězil.
Draci ostatně mají své místo v čínské kultuře po celé
dynastie. Pracné armádní prototypy „dřevěných draků s
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černýma ušima― měly unést několik desítek vojáků. Z
bitevních polí mystičtí tvorové mířili na oslavy, výšivky i
zdobený porcelán. A jsou tam dodnes.
Oproti evropskému ekvivalentu je čínský drak laskavým
stvořením, které přivolává déšť. Stavba těla podobná
hadu s velkou hlavou, čtyřmi končetinami a zakrnělými
křídly je tisíciletým symbolem čínské kultury. Papíroví
draci pomáhali místním farmářům odhánět škůdce a zlé
duchy.
Cestovatel Marco Polo si jako jeden z prvních Evropanů
povšiml jejich precizní konstrukce. Postupně si papíroví
draci získali nepřekonatelnou oblibu v rukou dětí. V
době vynálezů a objevů se k dětským nadšencům,
pouštějícím draky připojila rovněţ věda.
V roce 1749 skotský meteorolog Alexandr Wilson připojil
k papírovému drakovi teploměr, aby zjistil teplotu v
člověku nepřístupných výškách. O tři roky později
Benjamin Franklin díky drakovi dokázal elektrický původ
blesku. Zásadní roli sehráli i ve vývoji prvního letounu
bratří Wrightů.
V následujících sedmdesáti letech patentový úřad přijal
nespočet nových „dračích― patentů. Vývoj meteorologie,
bezdrátové komunikace a pochopitelně letectví - ne
nadarmo se přelom 19. a 20. století nazývá „zlatým
věkem― draků.
Vývoj mechanicky poháněného letadla papírového draka
brzy odsunul z výsluní. Vývoj nových materiálů v
průběhu 20. století ale umoţnil další „dračí― boom.
Nylon, uhlík i sklolaminát draky zpevnil a více ochránil
před nepřízní počasí. V roce 1972 Peter Powel objevil
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populárního „dvouřádkového― draka. Nový „dračí― sport
– „kiting― si brzy získal obrovskou oblibu. Nadšenci
experimentovali s novými návrhy, které by mohly přesně
manévrovat nebo uchvacovat sloţitými triky. Holandský
tým sestavil rekordního papírového draka s nafukovací
konstrukcí přes 1800 metrů! V osmdesátých letech Peter
Lynn z Nového Zélandu představil draka z nerezové
oceli, který poháněl malý dţíp. Vědecký tým nechal
drakem táhnout sáně během výpravy na Severní pól.
A co draci dnes? Vrátili se zpátky do rukou dětí?
Nejenom to!
Jsou oblíbenou rekreací i náročným
sportem. V dubnu, který je měsícem papírových draků,
probíhá nespočet soutěţí. Zde soupeře můţete porazit
precizními manévry i krásně vymalovaným kouskem.
Přesto – a moţná právě proto – jejich krása neutrpěla. V
Asii, Řecku, i Polynésii dodnes vznikají krásné kousky
přizpůsobené místní kultuře i tradicím.
Draci! Mystická stvoření, která nikdy nikdo neviděl.
Přesto známe laskavého čínského draka, zuřivou saň z
českých pohádek i roztomilou Bezzubku z oblíbeného
filmu. Papíroví draci nás přibliţují k tajemným a krásným
tvorům, kteří kdysi moţná existovali a dnes jim říkáme
dinosauři.
Zdroj: www.papirnictvipavlik.cz
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
TUZEX
Kdy: 2.10.2015, v 21:00
Kde: Divadelní klub Horáckého divadla,
Komenského 22, Jihlava
Doprovodný rockový koncert k výstavě JINAKOL
„ZÁBAVNÁ HISTORIE CESTOVÁNÍ―
Kdy: 8.10.2015, v 16:00
Kde: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, Jihlava
Dozvíte se úsměvné podrobnosti o cestách, cestování a
cestovních prostředcích. Víte, jak fungovaly cestovní
kanceláře ve středověku? Nebo jak to bylo s "dresínou"?
Přednáška Ing. Petra Šiky.
PŘEDNÁŠKA: LÁSKY BOŢENY NĚMCOVÉ
Kdy: 8.10.2015, v 17:00
Kde: Muzeum Vysočiny, Masarykovo náměstí 58,
Jihlava
Beseda se spisovatelkou Martinou Bittnerovou,
se koná ve čtvrtek 8. října, v 17:00, v prostoru muzejních
arkád na výstavě Boţena Němcová: Babička. Po
ukončení besedy následuje autogramiáda stejnojmenné
knihy.
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EXPEDIČNÍ YACHTING
Kdy: 12.10.2015, v 17:00
Kde: Městská knihovna Jihlava, Hluboká 1, Jihlava
Přednáška Tomáše Kůdely. Moře, oceán, ostrovy,
exotické země, sopky: zveme Vás na putování
evropskými moři a Atlantikem aţ na Kapverdské ostrovy.
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AKCE V ŘÍJNU
6. 10. 2015 – DEN SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ OD 13:00 HOD. DO 17:00 HOD.
JEDNÁ SE O PREZENTACI POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŢEB A DALŠÍCH POMÁHAJÍCÍCH ORGANIZACÍ . PŘÍTOMNA
BUDE SAMOZŘEJMĚ I NAŠE ORGANIZACE TYFLOCENTRUM
JIHLAVA, O.P.S. BUDEME RÁDI, POKUD SE NÁS
ROZHODNETE NAVŠTÍVIT A NAŠI ORGANIZACI PODPOŘIT.
12. – 14. 10. 2015 – EXKURZE DO PODĚBRAD
PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU BUDE V RÁMCI PROJEKTU OP
LZZ USKUTEČNĚNA EXKURZE DO PODĚBRAD. V RÁMCI
EXKURZE SE BUDE KONAT JOB CLUB, SEZENÍ
S PSYCHOLOŢKOU PHDR. DANOU MARKOVOU A
SAMOZŘEJMĚ NEBUDE CHYBĚT CESTA ZA KULTUROU.
VÍCE INFO U SLEČNY BC. MONIKY HAVLÍKOVÉ, DIS.:
havlikova@tyflocentrumjihlava.cz
17 - 18. 10. 2015 – NE-VIDITELNÁ ZOO
SOBOTA A NEDĚLE 17. A 18. ŘÍJNA 2015 OD 10:00 HOD. DO
15:00 HOD. CENTRUM PODPOVRCH A AREÁL ZOO JIHLAVA.
PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET, JAK SVĚT A ZOO VNÍMAJÍ NEVIDOMÍ.
AKCE JE URČENA JAK PRO KLIENTY TYFLOCENTRA JIHLAVA,
O.P.S. TAK PRO VŠECHNY PŘÁTELÉ A ŠIROKOU VEŘEJNOST,
KTEROU ZAJÍMÁ PROBLEMATIKA ZRAKOVÉHO POSTIŢENÍ.
DOTKNĚTE SE ZVÍŘAT.
VÝTVARNÁ DÍLNA UMĚNÍ S HENDIKEPEM
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UKÁZKA PRÁCE VODÍCÍHO PSA VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACÍ
TYFLOCENTRUM JIHLAVA, O.P.S. A KLIENTY.
Přijďte a podpořte organizaci TyfloCentrum Jihlava,
o.p.s.
20. 10. 2015 – 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 JAKO VŢDY
V RESTAURACI INGOT, BLÍZKO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 19. 10. 2015
30. 10. 2015 – TRÉNINK PAMĚTI S PANEM ING. BERÁNKEM
PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA
5429/1A TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA ING.
JAROSLAVA BERÁNKA.
TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 28. 10. 2015

26

BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci říjnu
Vojtěch Daduč
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
Členové OSN v několika zemích poloţili otázku: "Prosím
vás, jaký je váš názor na nedostatek jídla v jiných
částech světa?" Průzkum dopadl tragicky.
V Africe nikdo nevěděl, co je to jídlo.
V Západní Evropě nikdo nevěděl, co je to nedostatek.
Ve Východní Evropě nikdo nevěděl, co je to názor.
V Jiţní Americe nikdo nevěděl, co je to prosím.
A v USA nikdo nevěděl, co to jsou jiné části světa.
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI

Soukromí dárci:
Paní Jaroslava Brabcová

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
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