DUBEN 2016

STŘÍPKY Z JIHLAVY
Časopis pro slabozraké a

nevidomé
„Na mokrý duben - suchý červen.“
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VÁŢENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
vítají Vás dubnové a od 20. 3. jarní Střípky z Jihlavy,
které Vám opět přinášejí nové informace, rady, typy,
přehled akcí a doufám, ţe i trošku té pozitivní energie.
Doufám, ţe na nás bude vykukovat stále více a více
slunečních paprskŧ a my se tak budeme moci vydat opět
na nějakou pěší vycházku, hezky v suchu.
A na co nového se mŧţete těšit v dubnu?
Na začátku dubna vás seznámíme s tím, jak snadno
z pohodlí domova mŧţete pomáhat pouhým kliknutím,
poté se znovu shledáme s PhDr. Danou Markovou na
společném sezení, přivítáme jaro v kruhu členŧ SONS a
největší akcí, která nás čeká, bude exkurze na Letiště
Václava Havla. Těšit se mŧţete i na jedno malé
překvapení v podobě gastro záţitku.
Těšíme se na společné setkání s Vámi.
S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší, Bc. Monika Havlíková, DiS.,
Radovan Jakubík, Bc. Andrea Lázničková, DiS., Jana
Voráčková
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RADY A TIPY
Devatero pro Vaše oči
1. Mrkejte
Nalepte si na monitor cedulku s nápisem „MRKEJ“.
Podobné záloţky si dejte i do knihy apod. Cedulky Vám
připomenou, ţe málo mrkáte. Všimněte si, ţe během
několika dní si na mrkání vzpomenete sami i bez
cedulek a proces mrkání se zautomatizuje.
2. Dívejte se do dáli
Pohled na blízko je pro oči zatěţující. Nejvíce zatěţující
je pro oči dlouhodobá práce na blízko, např. čtení či
celodenní práce na počítači.
Dělejte si přestávky, dívejte se z okna a co nejvíce do
dáli. Pokud se díváte na bliţší předměty, snaţte se vţdy
představovat, jako byste se dívali „skrz ně“, do dáli.
3. Okysličujte
Sedavé zaměstnání, ţivot ve městech, pobyt
v klimatizovaných místnostech, nebo zakouřených
prostorách očím neprospívá. Tyto faktory se podílejí na
nedostatečném okysličování očí.
 Při sedavém zaměstnání si dělejte kaţdých 45
minut přestávky, vyvětrejte, protáhněte se.
 Kaţdý den si udělejte procházku na čerstvém
vzduchu.
 Šikovná je malá trampolína, nezabere moc místa,
skvěle rozproudí krev.
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 Snaţte se správně a hluboce dýchat.
4. Dopřejte očím relaxaci
Palming - jak na to?
 Rychle třete dlaně o sebe, aţ budou příjemně
zahřáté.
 Z dlaní vytvořte „misku“ a tou zakryjte zavřené oči.
Dlaněmi se nedotýkejte očních víček.
 Zhluboka dýchejte, nádechy musí být převáděny do
bránice.
 Setrvejte takto 2 – 6 minut. Pokud při tomto cviku
vidíte černou barvu, je to znak správné relaxace.
 Cvičte palming několikrát denně, zvláště pak pokud
máte unavené oči nebo Vás oči pálí.
5. Budiš světlo
 Kaţdý den si najděte čas na pobyt na přirozeném
denním světle.
 Zajistěte si tzv. plnospektrální zdroj umělého
světla. Jeho barevné podání se podobá světlu
slunečnímu.
6. Oční fitness
 Cvičte oční jógu. Se zavřenýma očima pohybujte
nahoru, dolŧ, doleva, doprava a úhlopříčně.
Nezapomeňte u toho mrkat a správně dýchat.
 Na konci kaţdého fitness cvičení proveďte palming.
 Cvičení lze provádět téměř kdekoliv. V městské
hromadné dopravě, při přestávkách v práci apod.
7. Eliminujte stres
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 Věnujte se pravidelné relaxaci a meditaci. Vhodnou
metodou je palming, který uţ znáte.
 Poslouchejte relaxační hudbu, choďte na výstavy
apod.
 Nenechte se ovlivňovat mediálním zpravodajstvím.
 Udělejte si seznam toho, co Vás v ţivotě stresuje.
Začněte se zbavovat největších stresorŧ.
8. Výţiva pro oči
 Konzumujte dostatečné mnoţství ovoce a zeleniny,
pro oči se doporučuje zejména mrkev, listová
zelenina a čerstvé ovoce.
 Vhodné jsou i doplňky stravy. Nepouţíváte pouze
jednotlivé vitamíny či minerály, v přírodě vţdy
fungují „v týmu“.
9. Oči nejen jako okno do duše
Říká se, ţe oči jsou oknem do duše. Oči jsou spojené
s celým organismem a jeho zdravím. Z pohledu do očí je
moţné vyčíst, jak se člověk cítí.
Většina z nás si několikrát denně čistí zuby a pravidelně
chodí na kontroly k zubnímu lékaři. Zubní prevence se
stala samozřejmostí.
Podobně bychom se měli starat i o své oči a zrak.
Dodrţujte zmíněná pravidla péče o zrak. Zaměřte se
kaţdý den na jedno pravidlo a snaţte se ho začlenit do
svého ţivota.
(převzato od Tomáše Broučka)
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KNIHY DO UŠÍ
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Autor: Jonas Jonasson
Ţánr: Humor, satira
Délka záznamu: 1 CD-R
(12 hod.: 46 min.)
Čte: Martin Stránský
Hodnocení: 94%
Knihu pŧjčuje: Městská knihovna Jihlava
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel - audiokniha
obsahuje švédský bestseller, jehoţ autorem je Jonas
Jonasson, čtený Martinem Stránským. Allan Karlsson
má narozeniny. Je mu sto let. Vlastně dŧvod k oslavě.
Starosta i místní tisk se připravují na velkolepou oslavu,
stoletý stařík má však docela jiné plány. Jednoduše
zmizí – a brzy je celé Švédsko kvŧli jeho útěku vzhŧru
nohama. Jenţe s podobnými věcmi uţ má Allan své
zkušenosti – v mládí koneckoncŧ uvedl do zmatku celý
svět. Jonas Jonasson ve svém románu vypráví o jednom
veselém útěku a také o šíleném ţivotním příběhu
svéhlavého muţe, který se sice nikdy nezajímal o
politiku, ale přesto byl vţdy nějak zapleten do velkých
historických událostí 20. století.
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TEST
Znáte světová velkoměsta?
Na základní škole jsme na podobné otázky odpovídali,
jako kdyţ bičem mrská. Ale rozhýbeme mozkové závity i
dnes v době googlŧ a wikipedií? Zkuste to zvládnout bez
elektornické nápovědy a zasnaţte se jako při maturitě...
1. Začneme jednoduše. Které hlavní město získalo v
roce 2004 novou dominantu ve výškové budově
Normana Fostera, přezdívané „Okurka―?
a) New York
b) Londýn
c) Berlín
2. Kolik obyvatel podle Vás ţije v Moskvě?
a) 4 milióny
b) 10 miliónŧ
c) 14 milionŧ
3. Kde najdeme sochu Čůrajícího chlapečka, všichni
víme, ale kde najdeme sochu Čůrající panenky?
a) Tamtéţ jako chlapečka – v Bruselu
b) V Amsterdamu
c) V Paříţi, v moderní čtvrti La Défense
4. Kde najdeme slavné muzeum Prado?
a) V Římě
b) V Lisabonu
c) V Madridu
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5. Dušanbe je hlavní město:
a) Tádţikistánu
b) Uzbekistánu
c) Kazachstánu
6. Medvěda má ve znaku
a) Pouze Berlín
b) Pouze Bern
c)Berlín i Bern
7. Dunaj protéká deseti státy, ale víte kolika hlavními
městy?
a) Dvěma
b) Čtyřmi
c) Pěti
8. Třicetimetrová socha Jeţíše s rozpaţenou náručí
na kopci Corcovado „ţehná―
a) Argentinskému Buenos Aires
b) Kolumbijské Bogotě
c) Brazilskému Riu de Janieru
9. Ve kterém hlavním městě najdeme 1900 let starý
Hadriánův oblouk?
a) V Athénách
b) V Římě
c) V Tripolisu
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10. Chicago je třetí největší americké město. Ale ve
kterém státu je hlavní?
a) V Illinois
b) V lowě
c) V Oregonu
11. Kterému americkému městu se přezdívá „Velké
jablko―?
a) New Yorku
b) Los Angeles
c) San Franciscu
12. Ve kterém městě najdeme nejvyšší věţ světa?
a) V Dubaji
b) V Ottawě
c) V Kuala Lumpuru
Vaše odpovědi nám mŧţete elektronicky zasílat
do konce měsíce března na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
První, kdo zašle správnou odpověď, ZÍSKÁ ODMĚNU.
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ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Jak si vybrat kvalitní slovník?
Kdyţ otevřeme slovník, nejde jen o to najít heslo a
pouţít první slovo. Nejdřív potřebujeme vědět, jaké
skupině lidí je určený obsah sdělení. Takţe třeba to
samé slovo girl přeloţíme jinak v poezii (dívka) a jinak
pro teenagery (holka).
To, jaké vybereme slovo, také záleţí na emocích a
citovém vztahu k dané věcí. Takţe totéţ sloveso to love
přeloţíme také rŧzně. Například o partnerovi řekneme,
ţe ho „milujeme“, ale o zmrzlině jenom ţe jí „máme rádi“.
Aţ potud závisí na úsudku překladatele.
S dalšími faktory, které je třeba vzít v úvahu, uţ by nám
měl pomoct kvalitní slovník. Při výběru záleţí na tom,
k čemu slovník pouţijeme. Pokud chceme pár vět na
cesty v cizině, postačí nám malá konverzace. Kdyţ to
chceme dotáhnout o trochu dál, bude se nám hodit malý
studentský slovníček. Ale řekněme si, jak by měl
vypadat slovník pro fajnšmekry, kteří to chtějí dotáhnout
nejdál.
Ukaţme si na slově láska, jak to vypadá v běţném
nekvalitním slovníku:
láska – love, affection, fondness, atachment, liking,
amour
V takovém případě nezbývá, neţ si hodit korunou anebo
vybrat první co nám přijde pod ruku. Kvalitní slovník
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ukazuje rozdíl mezi nejjemnějšími odstíny slov. Často je
uvádí v závorce, a pak to vypadá nějak takhle:
láska
(citová náklonnost) ke komu love for/of/to/towards sb,
(něţný cit) affection, (zalíbení) fondness,
(blízký vztah) attachment, (záliba) liking,
(milostná pletka) amour
Z takového slovníku uţ se dá poznat nejen jaké slovo
pouţít, ale i to s jakými předloţkami se pojí. Dobrý
slovník také obsahuje přehledně seřazené fráze, slovní
spojení a přísloví. Takţe pod heslem láska najdete
například takové věci jako například: nešťastný v lásce,
stará láska, láska hory přenáší, stará láska nerezaví,
láska na první pohled, oženit se/vdát se z lásky, nápoj
lásky apod. Tyto výrazy jen těţko budeme překládat
doslovně. A ještě kvalitnější slovníky uvádí příklad
pouţití slov ve větách. To pak vypadá nějak takhle:
I love you.
Last night he told me he loved me.
I've only ever loved one man.
I'm sure he loves his kids.
Kvalita naší cizojazyčné zdatnosti je úměrná i kvalitě
slovníku. Takţe na závěr Vám jen mŧţu popřát kvalitní
slovník a kvalitní angličtinu.

Článek napsal pan Michal Voráček

12

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Cílem novely zákoníku práce (ZP) je provedení změn,
které budou vést k větší flexibilitě základních
pracovněprávních vztahů za současného posílení
ochrany postavení zaměstnance v těchto právních
vztazích .
Hlavní body návrhu novely ZP:
1) Zakotvení institutu vrcholových řídících
zaměstnanců
Zásadní koncepční změny se týkají zejména zakotvení
institutu vrcholových
řídících
zaměstnanců jako
zvláštní kategorie vedoucích zaměstnancŧ v přímé řídící
pŧsobnosti statutárního orgánu u zaměstnavatele –
právnické osoby nebo zaměstnavatele, který je fyzickou
osobou a jim bezprostředně podřízených vedoucích
zaměstnancŧ, přičemţ jako kritérium pro zařazení do
takové pozice se zavádí i výše měsíčního výdělku.
Cílem je zejména autonomie v rozvrhování pracovní
doby.
2) Větší pluralita odborů
Dále se řeší proces kolektivního vyjednávání
u zaměstnavatele, u něhoţ pŧsobí více odborových
organizací (tzv.
pluralita
odborů), kde
dochází
k posílení demokratických principŧ a variantně téţ i vlivu
samotných zaměstnancŧ. S ohledem na principy
pracovního práva a smluvní povahu pracovněprávních
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vztahŧ se dosavadní převedení na jinou práci nahrazuje
smluvní
změnou
obsahu
pracovního
poměru.
Jednostranné převedení by mělo být moţné pouze,
pokud se jedná o veřejný zájem, tedy zájem přesahující
zájmy zaměstnance a zaměstnavatele.
3) Úprava hromadného propouštění
V úpravě hromadného propouštění a přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů je reagováno
na judikaturu SD EU, přičemţ se řeší počty
propouštěných
zaměstnancŧ
u zaměstnavatelŧ
rozdělených na části, stanoví se povinnost vypracovat
sociální plán a dále se stanovují jasná pravidla, při nichţ
nastává přechod práv a povinností.
4) Změny u dohod mimo hlavní pracovní poměr
Změny při práci na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr se týkají především garance dob
odpočinku, evidence odpracované doby, ochrany
odměny z dohody a práva na dovolenou, kdy právo na
dovolenou bude zaměstnanci činnému na základě
dohody o pracovní činnosti příslušet přímo ze zákona.
5) Změny v úpravě dovolené
Změna se navrhuje v úpravě dovolené, návrh je
zpracován ve dvou variantách, z nichţ prvá nabízí
některé dílčí změny, aniţ by se měnila základní
koncepce dovolené, ve druhé se dále navrhuje zásadní
změna v podmínkách vzniku práva na dovolenou i při
jejím čerpání; v zásadě dochází k opuštění dovolené za
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odpracované dny, přičemţ vznik práva zaměstnance na
dovolenou je zaloţen na týdenní pracovní době
zaměstnance, od níţ se téţ odvozuje i délka dovolené.
6) Větší propojení pracovního a rodinného života,
tzv. homeworking
Posílení prostoru pro skloubení pracovního a rodinného
ţivota mají přinést změny úpravy výkonu práce mimo
pracoviště zaměstnavatele (homeworking). Zpřesňují
se podmínky výkonu práce mimo pracoviště
zaměstnavatele, umoţňuje se dohoda o rozvrţení
pracovní doby samotným zaměstnancem, z čehoţ
vyplývají dŧsledky na neuplatnění některých osobních
překáţek v práci, náhrady mzdy nebo platu. V souladu
s Rámcovou dohodou, kterou uzavřeli sociální partneři
na evropské úrovni, se upravuje práce na dálku
(teleworking).
Další změny se dotýkají zejména přeloţení, prevence
před stresem a obtěţováním, odměny za pracovní
pohotovost, doručování a průměrného výdělku.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
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ZAJÍMAVOST
Tajemná komnata dţínových kalhot: Pátá kapsa na
pravé straně není jen rozmarem výrobcŧ. Dţíny se
pŧvodně vyráběly jako pracovní kalhoty, dnes jsou
nedílnou součástí kaţdého šatníku. Na internetových
fórech lidé diskutují o účelu malé kapsy, která se zdá být
tak trochu navíc. Pro její umístění ale existuje konkrétní
dŧvod - tipněte si jaký. Dţíny, lidově řečeno rifle. Snad
kaţdý jich má ve skříni hned několik kusŧ a patrně se
všichni shodneme, ţe jich nikdy není dost. Tyhle kalhoty
tvoří zkrátka stěţejní bod šatníku. Dají se kombinovat
téměř se vším, jsou vyrobeny z pevné bavlny a jejich
modrá barva – ačkoliv se dnes vyrábějí v nejrŧznějších
barevných kombinacích – zřejmě nikdy neomrzí. Spolu s
oblíbeností však dţíny doprovází i letitá otázka: k čemu
slouţí kapsička vyčnívající z kapsy na pravém boku?
Její účel se stal předmětem mnoha diskusí na
internetových fórech. Moţné vysvětlení přináší
zpravodajský server Independent.
Rifle mají obvykle kapsy čtyři a ty jsou naprosto čitelné.
Pátá zŧstává záhadou. Při hledání odpovědi na otázku,
kterou si při pohledu na dţíny poloţil někdy snad kaţdý,
lidé dávají prostor své fantazii a vymýšlejí mnoţství více
či méně pravděpodobných účelŧ oné "záhadné"
kapsičky. Ačkoliv pro bankovky, natoţ chytré telefony a
cigarety je příliš malá a těsná, k jejímu umístění jistě
musel existovat konkrétní dŧvod. Někteří lidé její
existenci připisují neustálé potřebě mít při ruce
ţvýkačky, jiní polemizuji nad zapalovačem, drobnými čí
prezervativy.
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Přední americká značka Levi Strauss, pojmenovaná
podle vynálezce dţínových kalhot, přináší vysvětlení:
kapsa slouţí jako dokonale bezpečný úkryt pro kapesní
hodinky, které se dříve běţně nosily místo současných
náramkových. Z klasické kapsy ale často vypadávaly a
hrozilo jejich poškození.
Dţíny totiţ pocházejí z dob dávno minulých a pŧvodně
se vyráběly jako pracovní kalhoty zejména pro svou
odolnost a příjemný kvalitní materiál zvaný denim. Od
poloviny dvacátého století si je však oblíbily snad
všechny generace, a tak se staly nedílnou součástí
našich šatníkŧ.

KLIKNI A POMÁHEJ
ANEB JAK MŮŢETE JEDNODUŠE PODPOŘIT
TYFLOCENTRUM JIHLAVA
Milý klienti a příznivci jihlavského TyfloCentra,
jménem naší organizace bychom Vás chtěli nově
informovat o tom, jak mŧţete podpořit naši organizaci
malým finančním příspěvkem. Pokud rádi nakupujete po
internetu, podívejte se na portál internetového
nakupování GIVT.cz. GIVT je portál, který sdruţuje
obchody, které se rozhodly podporovat dobrou věc, a
umoţňuje získávat finanční prostředky na podporu
neziskových organizací a sportovních klubŧ tím, ţe
nakoupíte produkty a zvolíte si navíc organizaci ze
seznamu, kterou chcete podpořit. Pokud nakoupíte na
tomto portálu, nemusíte se vŧbec bát, ţe zaplatíte něco
navíc. Platíte úplně stejnou sumu a vidíte stejné ceny,
jakoby jste navštívili vybraný internetový obchod přímo.
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Jak nám tedy můţete přispět?
1. První krok k podpoře naší organizace je navštívit
internetové stránky GIVT.cz. http://givt.cz/
2. Zde si zvolíte Vámi poţadovaný internetový obchod
se seznamu obchodŧ, ve kterém chcete nakoupit
Vámi vybrané zboţí.
3. Poté si vyberete organizaci, které chcete přispět,
tedy TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
4. Uvidíte procentuální částku, která bude zaslána
z Vašeho nákupu dané organizaci.
5. Objednáte si Vámi zvolené zboţí.
6. Zboţí zaplatíte a portál GIVT.cz pošle danou částku
Vámi zvolené organizaci.
Pokud budete chtít s nakupováním přes portál Givt pomoci,
neváhejte se na nás obrátit. Nic tím neztratíte a zároveň
podpoříte dobrou věc.
Budeme rádi za rozšíření této informace do Vašeho okolí a
děkujeme za Vaši podporu, které si velice váţíme. Vaše
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
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A JAK TO MÁTE VY?
Povídka od paní Ilony Ptáčkové
Je jaro a za pár dní uţ bude tak teplo, ţe nás to
bude lákat do letních šatiček, triček a kraťas. Budeme
chytat bronz někde u vody a jistě uznáte, nejen vy, milé
dámy, ţe kaţdý z nás udělá vše pro to, aby vypadal co
nejlépe.
Kaţdoročně, uţ v prvních lednových dnech
zpytujeme svědomí a pokoušíme se zbavit špíčkŧ, které
se nám přes Vánoce začaly nepozorovaně tvořit tam,
kde je nechceme. Já osobně ale nejvíc nabírám v únoru.
Tak nevím, proč se v lednu mordovat, kdyţ březen je
ještě daleko. Neţ se ale člověk naděje, tak se únor
překulí a po masopustním veselí je tady období, kdy si
naši předkové ordinovali přísný pŧst. Tenkrát jim ani nic
jiného nezbylo. Po dlouhé zimě se tenčily zásoby. Dnes
zaběhneme do supermarketu a dostatek se koná
celoročně. O to je to větší výzva. A obchodníci ji
podporují svými reklamami. „Přenechte nám pár svých
stokorun a my vám za ně nabízíme nepřeberné
mnoţství doplňkŧ a čajŧ k detoxikaci organismu a
k celkovému zeštíhlení!“ Já dodávám ano, ale zeštíhlí
hlavně moje peněţenka. Taková očista a hubnutí chce
hlavně to, do čeho se nám nechce. Pohyb.
Ono je krásné říct si, budu chodit na procházky. Ale
venku je počasí přímo aprílové a dokonce moje snahy
sabotuje i pes. A to uţ je co říct. Z loňského roku tady
mám zásobu sušených kopřiv. Je to vynikající bylinka na
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detox. Ale, ta chuť není nic, moc. Čerstvé teprve teď,
kdyţ tohle posloucháte, začínají vystrkovat rŧţky. Jsou
fajn, kdyţ přidám pampelišku a opravdu mi zvednou
energii. Dokonce mě donutí se i hýbat, protoţe bylinky
by měly být kaţdý den čerstvé a čistá příroda je uţ
několik kilometrŧ od mého bydliště. Jestli si myslíte, ţe
tohle uţ neošidím, tak tedy ošidím. Dcera má auto, dá
se zajít pod hráz rybníka, kde taky není aţ tak „nečisto“,
nebo - prostě se nikam nejde. Lenost se opravdu těţce
přemáhá. Kdyţ prší, nebo je sychravo, coţ u nás bývá
dost často v dubnových dnech, nechce se člověku vŧbec
ven.
Ale není to zase aţ tak strašné, co se lenosti týče.
Máme tady nové městské lázně. Je to tam parádní a
ráda tam chodím. Pravda, bylinky tam nerostou, ale
musím se tam hýbat, abych nepŧsobila divně. Líbí se mi
to. Má to smysl a chodím příjemně unavená domŧ.
Venkovní koupaliště je asi dva kilometry od mého
bydliště, kdysi v krásné přírodě, dnes se tady uţ pomalu
táhnou městské ulice a v přilehlém lese řádí cyklisti na
syngltrecích (Singltrek je značkový produkt přírodě
blízkých stezek pro terénní cyklistiku. Je projektovaný
podle speciální metodiky, která cyklistŧm poskytuje
maximální záţitek a zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a
šetrný přístup k přírodě). Pro turisty paráda. Jistě. Ale
my místní jsme odsouzeni hledat tiché přírodní kouty
stále dál a dál od Novoměstské Vysočina arény. Hlavně
pro nás, co hŧř vidíme, nebo vŧbec nevidíme, je situace
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dost na pováţenou. V lese pro nás najednou přestalo
být bezpečno.
Přes to všechno, pokud budete chtít navštívit
vysočinu a Novoměstsko, přijeďte. Je tady krásný, čistý
vzduch, hromada rybníkŧ, zvlněná krajina, která vybízí
k toulkám a pořád se ještě dá najít krásná příroda. Je
moţné, ţe mě i někde potkáte, jak se peru se svou
nadváhou a ač to tady v okolí znám, tak s foťákem stále
objevuji neobjevené...

SLADCE A ZDRAVĚ
Nedávno nás přišel do TyfloCentra navštívit pan Suchý,
který nepřišel s prázdnou, ale přinesl nám výborné
vlastnoručně vyrobené home made sušenky. Sušenky
nás natolik okouzlily, ţe jsme hned pana Suchého
škemrali o recept. A abyste si mohli pochutnat na
sušenkách i Vy, tak zde je pro Vás recept.
Typ na zdravé mlsání od pana Suchého
Suroviny:
 350g ovesných vloček (spíše menších, z velkých
jsou sušenky příliš drobivé)
 250g másla (mám dojem, ţe na úplně první jsme
pouţili Heru)
 200g cukru (pouţil jsem třtinový)
 150g rozinek (Nebo jiného ovoce, já použil rozinky a
brusinky, ty jsem dal tak na 20 minut do mrazáku a
zmrzlé následně pokrájel nožem na menší kousky,
aby se sušenky nedrobily. Do mrazáku jsem je
dával, aby šly lépe krájet a tolik nelepily na nůž)
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 3 vejce (Lze nahradit Hraškou. Dá se sehnat víc
variant. Pouţil jsem přímo tu pro náhradu vajec s
vanilkovou příchutí, stojí 50,- Kč)
 50g mouky (špaldové) - tu jsem vynechal.
Potřeboval jsem řidší těsto.
 1 lţička prášku do pečiva (moţná by taky nemusel
být, nevím, vyzkouším jindy)
 rum - vynechal jsem
 Volitelné: mandle, med
Postup
Rozpustit máslo, přidat vločky a dobře zamíchat. Nechat
vychladnout. Pokud nechci pouţívat vejce, smíchám 60g
hrašky se 120ml vody a dobře rozmíchám, aby nebyly
hrudky. Do vychladlých vloček jsem ingredience sypal
postupně a vţdy zapracoval. Sušenky je moţné tvarovat
dvěma lţičkami, ale je to pracné a pomalé. Já pouţil
zdobící sáček. Pro to je lepší udělat těsto trochu řidší,
aby šlo se sáčkem dobře pracovat. Sušenky jsem pak
nasázel na plech s pečícím papírem. Díky zdobícímu
sáčku jsou všechny sušenky pěkně kulaté (cca 5cm v
prŧměru a 1,5cm vysoké). Na kaţdou sušenku jsem dal
mandli, kterou jsem těsně před vloţením do trouby zalil
medem.
Sušenky jsem pekl tak na 160°C po dobu 25 minut
zkrátka aţ byly pěkně hnědé.
Malý tip: Pokud mám více plechŧ se sušenkami,
nepolévám mandli medem na všech, ale jen na tom,
který má jít do trouby. Med tak zŧstane na mandli a
nesteče kolem.
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POVÍDKA INSPIROVANÁ SKUTEČNOSTÍ
Přítelkyně
Boţe, to je tma! Je uţ vŧbec ráno, nebo se mi zase
zhoršil zrak? Jdu k oknu, mrholí nebo prší? Fuj, nic
nevidím. Je pŧl deváté ráno. Mrzutě si dělám kávu. No
toto, kam sem tu vodu nalila? Do hrnku ne... Druhý
pokus, tak teď jsem si opařila prsty a liji to po zemi.
Konečně si sedám ke kávě a v televizi hlásí hromadnou
bouračku, přepínám-kdesi v Sýrii bombardují -ţena nese
mrtvé dítě! To ne cvak, to mi není zapotřebí. Sedím
tiše a v tom crrrrr zvoní mobil. Kde je? No jo uţ. ,,Halo"
?,,Ahoj, co děláš Ty moje sluníčko? Jak se máš a jak Ti
je? Nepotřebuješ něco? Mám Tě ráda! Je krásně, běž
na balkón, podívej se na nebe a dýchej. To je krása
viď?“ Dýchám jako blázen a usmívám se. Směju se. „To
je krásný den!“
Povídku napsala paní Růžena Dolejší
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A JAK JE TO S TÍM APRÍLEM?
Apríl je označení pro první dubnový den. Uţ od 16.
století je apríl spojen s rŧznými ţertíky a drobnými
zlomyslnostmi. Předpokládá se, ţe svátek vznikl jako
reakce na změnu ročního období ze smutné zimy na
veselejší jaro
Nejedná se o pŧvodní český svátek, ale přišel
do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První
písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 a
zápis pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V
dřívějších dobách se jako oběti ţertíkŧ stávali známí a
příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy
neexistujících věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka
do vodováhy, závit M0, apod.
Aprílové ţerty posledních let se staly mnohem více
sofistikované a často reagující na aktuální události
daného období. Například v roce 2013, kdy
zastupitelstvo Prahy jednalo o výstavbě trasy D
praţského metra, se v Univerzitních novinách ČZU iZUN
se 1. dubna objevila informace, ţe zastupitelstvo Prahy
schválilo investici na vybudování trasy D, která na rozdíl
od pŧvodních plánŧ nepovede jihovýchodní částí města,
ale bude vedena mezi stanicemi Stadion Strahov a
Suchdol s mezilehlými stanicemi Střešovice a Praţský
hrad a přestupní stanicí Dejvická pro přestup na linku A.
Tento ţert se autorovi vydařil, neboť v červenci téhoţ
roku byl Praţkém deníku otištěn článek, který obsahoval
stejné údaje o novém vedení linky D, jako článek v
Univerzitních novinách.
.
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON
Poslední recitál Marty Kubišové – Třebíč
KDY: Středa 20. dubna od 19:00 hod
KDE: Divadlo Pasáţ, Třebíč
CENA: 420,- / 390,- Kč
Umění odejít je disciplína, kterou zvládá málokdo. Marta
Kubišová má však v tomto ohledu jasno. Naposledy se
podělí sama o sebe s diváky tím, co umí nejlépe:
písněmi...
Její poslední recitál s ţivou kapelou, v níţ se budou
střídat její dva stálí spolupracovníci kapelmajstři Petr
Malásek a Karel Štolba, a který bude jiţ tradičně
moderovat ředitel divadla Ungelt Milan Hein, nabídne to
nejlepší z celé kariéry této uhrančivé osobnosti.
Nezapomenutelný večer plný zralého muzikantství a
oduševnělého lidství.
Halina Pawlowská
KDY: čtvrtek 7. dubna od 19:00 hod
KDE: Národní dŧm, Třebíč
Úplně nová one woman show Haliny Pawlowské "Chuť
do ţivota" aneb O vzrušení, lásce, katastrofách a
spoustě pitomcŧ, kteří zasluhují, abychom se jim
společně smáli. A taky, pochopitelně, o jídle! Protoţe:
všechno je putna, jen kdyţ nám chutná...
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Úder do tmy - Charitativní tenisový turnaj
Pořádají studentky z Vyšší odborné školy sociální slečna
Lea Kazatelová a Veronika Šustrová ve spolupráci
s TyfloCentrem Jihlava, o.p.s.
KDY: 9. dubna, 12:30 - 19:00 hod
KDE: Hotel Mlýnhotel, Vílanec
Program
12:30 – 13:00 registrace účastníkŧ
13:15 – 18:00 tenisový turnaj
18:30 vyhlášení výsledkŧ
19:00 předání výtěţku
Nebojte se zeptat svého lékaře. 7. část. Očkování
KDY: 23. dubna od 17:00 hod
KDE: Městská knihovna Třebíč, sál hudebního oddělení
Přednáška primáře infekčního oddělení nemocnice v
Třebíči MUDr. Zbyška Pospíšila. „Infekční téma“
(tropické očkování, proti klíšťatŧm apod.). Další z cyklu
akcí „Nebojte se zeptat svého lékaře“ v rámci Projektu
Zdravé město Třebíč a ve spolupráci s Nemocnicí
Třebíč. Akce je finančně podpořena VZP.
Autorské čtení
KDY: 15. dubna v 18:00 hod
KDE: Národní dŧm Třebíč
Předprodej od 25. března
Večer poezie a prózy, hlavní hostem večera bude
nonsensový básník, výtvarník a herec Miroslav Koupil,
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který letos oslavil 60. narozeniny. V první části večera
představí svoji tvorbu studenti Katolického gymnázia
Třebíč.

AKCE V DUBNU V TYFLOCENTRU JIHLAVA
4. DUBNA 2016 – BRUSLENÍ
DNE 4. DUBNA 2016 VÁS ZVEME OPĚT NA BRUSLENÍ. AKCE
SE KONÁ OD 11:30 HOD. – 12:30 HOD. NA HORÁCKÉM
ZIMNÍM STADIONU JIHLAVA. CENA 10,-KČ. CENA ZA PŦJČENÍ
BRUSLÍ: 50 KČ. VRATNÁ ZÁLOHA: 200 KČ. SRAZ
V TYFLOCENTRU JIHLAVA BRNĚNSKÁ 8 V 11:00 HOD. NEBO
PO INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVĚ NA JINÉM, PRO VÁS VHODNĚJŠÍM
MÍSTĚ. ZVEME NEJEN ZKUŠENÉ BRUSLAŘE, ALE I
ZAČÁTEČNÍKY. K DISPOZICI BUDE VIDOUCÍ DOPROVOD A NA
STADIONU JSOU TAKÉ K ZAPŦJČENÍ OPĚRNÉ BRANKY PRO
UDRŢENÍ LEPŠÍ STABILITY.

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 31. 3. 2016.
6. DUBNA 2016 – KLIKNI A POMÁHEJ ANEB JAK MŮŢETE
JEDNODUŠE PODPOŘIT TYFLOCENTRUM JIHLAVA
NAKUPUJETE A OBJEDNÁVÁTE SI VĚCI PŘES INTERNET?
NEBO NAKUPUJÍ TAKTO VAŠI ZNÁMÍ, RODINA ČI PŘÁTELÉ?
TAK PRÁVĚ TATO BESEDA JE URČENA PŘESNĚ VÁM. RÁDI
BYCHOM VÁS TOTIŢ SEZNÁMILI S INTERNETOVÝM PROJEKTEM
GIVT, KTERÝ UMOŢŇUJE PŘÍMOU PODPORU NEZISKOVÝCH
ORGANIZACÍ. NAKUPUJETE A ZÁROVEŇ PŘISPÍVÁTE NA
DOBROU VĚC. PŘIJĎTE A MY VÁS BLÍŢE SEZNÁMÍME S TÍMTO
PROJEKTEM.
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 4. 2016.
12. 4. 2016 – SETKÁNÍ S PHDR. DANOU MARKOVOU
PANÍ PHDR. DANA MARKOVÁ VÁS ZVE NA OPĚTOVNÉ
SPOLEČNÉ SETKÁNÍ. SETKÁNÍ PROBĚHNE NA ADRESE
CHLUMOVA 1A OD 9:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 7. 4. 2016.
14. 4. 2016 – GASTRO VÝLET SMĚR STEAK HOUSE
PŘIJĎTE S NÁMI PŘÍJEMNĚ POSEDĚT DO STEAK HOUSU
SKLÍPEK.
ZVE NÁS OSOBNĚ PAN HAVELKA, MAJITEL RESTAURACE NA
STEAK A PIVEČKO A TO ZDARMA OD 14:00 HOD. MAXIMÁLNÍ
ÚČAST JE 25 OSOB, PROTO TI, CO SE NAHLÁSÍ NEJDŘÍV,
BUDOU MÍT SAMOZŘEJMĚ VĚTŠÍ ŠANCI SE AKCE ZÚČASTNIT.
TAKÉ BYCH TÍMTO CHTĚLA PODĚKOVAT PANU KOTRBOVI,
KTERÝ TENTO SPONZORSKÝ DAR ZAJISTIL.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 12. 4. 2016.
19. 4. 2016 – JARNÍ POSEZENÍ V TYFLOCENTRU JIHLAVA
S PŘÁTELSKOU ORGANIZACÍ SONS JIHLAVA
Přijďte na přátelské setkání se členy oblastní odbočky
SONS Jihlava, které se uskuteční v prostorách
TyfloCentra Jihlava na Brněnské 8 od 13:00 hod.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 15. 4. 2016.
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21. 4. 2016 – EXKURZE NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA V
PRAZE
UPOZORŇUJI, ŢE AKCE JE JIŢ UZAVŘENA A NENÍ MOŢNÉ SE JIŢ
NA AKCI NAHLAŠOVAT. DALŠÍ INFORMACE OHLEDNĚ AKCE
JSOU URČENY PRO NAHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY. POKUD BUDETE
MÍT JAKÉKOLIV DOTAZY, NEVÁHEJTE SE S NIMI NA NÁS
OBRÁTIT. ODJEZD Z JIHLAVY V 8:05 HOD. Z NÁSTUPIŠTĚ Č.
30, DOPRAVCE TREDOS (MÍSTENKY ZAŘÍDÍ PRACOVNÍCI TC,
ALE POKUD BUDETE CHTÍT, MŦŢEME SE DOMLUVIT I TAK, ŢE SI
JÍZDENKY REZERVUJETE SAMI) PŘÍJEZD DO PRAHY V 9:55
HOD. ZAČÁTEK EXKURZE V 11:30 HOD. CELKOVÁ DÉLKA
EXKURZE 2 HODINY. ODJEZD Z PRAHY DO JIHLAVY V 15:30
HOD. STUDENTEM AGENCY
CENA NA OSOBU ZA EXKURZI ČINÍ 120,-KČ
JELIKOŢ NEBUDE ČAS SI ZAJÍT DO RESTAURACE NA JÍDLO,
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU JÍDLO A PITÍ.
TRASU EXKURZE NÁM NAKONEC PANÍ PRŦVODKYNĚ UPRAVILA
NA TRASU Č.

5 COŢ JE: PĚŠÍ , CCA 1/2HODINOVÁ PROHLÍDKA
HANGÁRU F, SPOLEČNOSTI ČSA TECHNICS, KTERÁ
ZAJIŠŤUJE OPRAVY A REVIZE LETADEL PRO ČSA I DALŠÍ
LETECKÉ SPOLEČNOSTI. DÁLE AUTOBUSEM PO PLOŠE
LETIŠTĚ, UKÁZKY ODBAVENÍ LETADEL PŘED STARTEM I PO
PŘISTÁNÍ, POZOROVÁNÍ PROVOZU NA STARTOVACÍ DRÁZE,
SEZNÁMENÍ S TECHNICKÝM ZÁZEMÍM LETIŠTĚ I SLUŢBAMI PRO
CESTUJÍCÍ.
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28. 4. 2016 – 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. 28. 4. SE VYDÁME NA CESTU PO STÁTECH USA,
PROTÁHNEME SI RUCE PŘI JÓZE PRSTŦ, ABYCHOM
NEZAPOMNĚLI ČESKÉ PANOVNÍKY, TAK SI JE LEHCE
PROCVIČÍME. PŘIPOMENEME SI KRÁSNÉ ČESKÉ FILMY PŘI
HLÁŠKÁCH Z FILMŦ. ZJISTÍME, ZDA JSOU NÁM ZNÁMY
VYNÁLEZY A JEJICH AUTOŘI. APRÍLA SI PŘIPOMENEME PŘI
CITÁTECH ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ NA TÉMA BLÁZNI. NO A
SVOJE ZNALOSTI SI MŦŢEME OVĚŘIT PŘÍPADNĚ DOPLNIT V
DALŠÍCH CVIČENÍCH.

PŘIJĎTE SI DOKÁZAT, ŢE VÁS NEDOSTIHLA JARNÍ ÚNAVA, ALE
ŢE MÁTE JEŠTĚ SVĚŢÍ PAMĚŤ!

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 25. 4. 2016.

POZOR ZMĚNA!!!
VZHLEDEM K TOMU, ŢE SLEČNA LÁZNIČKOVÁ BUDE OD 23. 3.
2016 DO 11. 4. 2016 ČERPAT DOVOLENOU, PROSÍM,
NAHLAŠUJTE SVOJI ÚČAST PANU RADOVANOVI JAKUBÍKOVI.
MŦŢETE JAK TELEFONICKY, TAK I PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU
JAKUBIK@TYFLOCENTRUMJIHLAVA.CZ
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci DUBNU
Ing. Jaroslav Beránek
Růžena Dolejší
Pavel Doležal
Josef Hladík
Bořivoj Marek
Monika Mašterová
Mária Šmejkalová
K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho
zdraví vtip. Neboť smích léčí
Víte, jak vypadá klavír Stevieho Wondera?
Ne? On taky ne.
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