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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 
Chtěli bychom Vás srdečně přivítat v novém roce 2019. 

Přejeme Vám především hodně zdraví, bez kterého se 

neobejdeme, také trošku toho štěstí, spoustu lásky  

a neméně také mnoho splněných tajných přání a snů.  

Vánoční svátky utekly jako voda. Bílé Vánoce si užil asi 

málokdo z nás, ale i přes to doufáme, že jste si vánoční 

svátky užili v klidu, v pohodě, ve zdraví a především 

v okruhu svých blízkých a přátel.  

Pojďme se ohlédnout za rokem 2018. V tomto roce jsme 

uskutečnili náš sen a zrealizovali benefiční ples k 15. 

výročí TyfloCentra, který se opravdu vydařil. Snažili jsme 

se také po celý rok pro Vás připravovat různé akce, 

přednášky, besedy, výlety, aby si každý z Vás přišel na 

své a rozšířili jsme si tak obzory v různých oblastech. 

Mohli jste se také účastnit aktivit v rámci projektu 

Finanční svoboda pro osoby se zrakovým postižením 

zodpovědně. V tomto projektu jste se mohli setkat 

s odborníky z různých oblastí. Tento projekt bude  

i nadále pokračovat. Projekt TyfloPoint, který probíhal od 

října 2016, byl v roce 2018 úspěšně ukončen.  

A co nás čeká v roce 2019? Nebojte se, i v tomto roce 

Vám budeme poskytovat naše registrované sociální 

služby a těšit se můžete také na různorodé akce. 

Budeme rádi za vaše návrhy a nápady na nejrůznější 



4 
  

 

aktivity či výlety, které byste s TyfloCentrem rádi 

uskutečnili. 

A jakou akcí začneme nový rok? Jelikož jistě každý  

z nás o vánočních svátcích hřešil víc než obvykle, 

začneme nový rok sportovními aktivitami. Dáme si 

nějakou tu procházku zimní krajinou a opět začneme 

s oblíbenou aktivitou – bruslením. Nebude chybět ani 

zvuková střelba, či bowling. Kdo z vás se sportovních 

aktivit nechce, či nemůžete účastnit, nevěste hlavu,  

i pro Vás máme v lednu nachystané nějaké akce. 

Leden bude jistě bohatý na zážitky, máte se na co těšit! 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Rodinný podnik 
  
Žánr: české povídky 
Autor: Ivanka Devátá 
Čte: Jana Scheubová  
Rozsah: 1 audiodisk (05:47:02) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Každého z nás potkávají v životě rozličné svízele. 

Můžeme klesat pod jejich tíhou, lepší však je, stavět se  

k nim s nadhledem. A právě tohle Ivanka Devátá 

dokonale umí. Její laskavé příběhy plné humoru vás 

přesvědčí, že žádný malér není tak veliký, abychom se 

mu nemohli od srdce zasmát. 
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ŘEDITEL 
 

Slovo ředitel ve mně vždy vyvolávalo obavy, nervozitu  

a jakýsi strach. Poprvé to bylo ještě na základní škole. 

S křikem vtrhla do naší 5. třídy rozzuřená paní ředitelka. 

Za vlasy smýkala ven 2 chlapce, kteří kouřili o přestávce 

za školou. Křičela, že nám ještě ukáže a my ostatní jsme 

strachy omdlívali. 

S druhým ředitelem jsem se setkala v mém  

1. zaměstnání. Stáli jsme nastoupeni vedle svých 

pečlivě uklizených úseků a klepali se, co bude 

následovat. Podpírali starého pána, který se nepřítomně 

usmíval  

a jeho vyhaslé oči ani neviděly klanět se naší paní 

vedoucí.   

3. ředitel byl starší přísný chlap, kterého se báli prý i 

doma. Jednou k nám přišel na dílnu. Vedoucí poručila, 

ať se usmíváme a zdravíme. Pak jsem ho zaslechla, jak 

říká: „Co tady ty Mařeny čumí? Ať jdou makat!“ Výborně, 

jeden horší než druhý.  

Další ředitel byl zase starší, uhlazený frajer, kterému 

jsem byla představována jako nová pracovnice. Mou 

podávanou ruku ignoroval a otočil se ke mně zády. Cítila 

jsem se ponížená a zklamaná. Ještě jsem se s ním 

setkala asi dva roky po té, kdy měl přijít k nám na 

technický úsek. Stáli jsme připraveni a čekali, když v tom 

přiběhl z oběda náš náměstek. Řítil se ke mně se slovy 
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„Děvče, rychle mi udělej něco s tou kravatou, zašvihal 

jsem si jí od guláše.“ Zatím co já čistila kravatu a ostatní 

se spiklenecky šklebili, náměstek byl „mrtvej“ strachy, 

zda si toho ředitel všimne. No byl tam velký flek! Vyřešil 

to jeden svérázný kolega, který mými velkými nůžkami 

kus té kravaty ustřihl. Náměstek chtěl křičet, ale to už 

vcházel náš pan ředitel. Pohrdavě nás přehlédl. 

Náměstek si držel na prsou zbytek kravaty  

a pochleboval řediteli, který ho natlačil do jeho 

kanceláře, odkud bylo slyšet blábolení ubohého 

náměstka a křik ředitele. Když odešel, tak šofér odvezl 

náměstka raději domů – měl skoro infarkt.  

Další ředitel, už po revoluci, přijel k nám do firmy. Zase 

rozruch, úklid a strach co bude. Šéf mě poslal pro 

chlebíčky a lahvinku – chtěl se blýsknout. Po mém 

návratu jsem uviděla, jak v kanceláři sedí chlap, nohy na 

stole, pohodička. Šéf zase poklonkoval a generální se 

cpal chlebíčkama a viditelně to měl „na háku“.  

Život plynul a můj zrak mě donutil vyhledat pomoc. 

Jedna klientka TyfloCentra říká: „Musím zavolat Ivetě.“ 

„Komu?“ „Naší paní ředitelce, ta mi vždy pomůže!“ 

„Naše paní ředitelka je skvělá, rád chodím do Tyfla.“ 

Říká další. No i já ráda chodím do Tyfla. Již od prvního 

setkání mě dostalo jejich obětavé a vstřícné jednání – 

asi mám špatné zkušenosti!  

A benefiční ples – krásná vzpomínka. Byl perfektně 

zorganizovaný. Paní ředitelka běhala ke každému stolu 
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a s každým promluvila. Spolu s děvčaty z Tyfla každého 

vítaly a staraly se. Pak Iveta na podiu zavzpomínala na 

minulé roky a děkovala všem – i nám! 

Paní ředitelka – moje dcera. 

Článek napsala paní Růžena Dolejší 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 
Navýšení příspěvku na péči 

Poslanci schválili skokové navýšení příspěvků na péči 

ve III. a IV. stupni závislosti. Poslanci ve 3. čtení schválili 

senátní novelu zákona o sociálních službách, která 

významně navyšuje příspěvek na péči pro osoby ve III.  

a IV. stupni závislosti, které nevyužívají pobytové 

sociální služby. V nejvyšším IV. stupni (úplná závislost) 

se příspěvek zvýší ze stávajících 13 200 na 19 200 Kč  

a ve III. stupni (těžká závislost), a to z 9 900 na 13 900 

Kč u dětí a z 8 800 na 12 800 u dospělých. 

Demografická data jsou neúprosná. Populace stárne  

a personální i lůžkové kapacity pobytových sociálních 

služeb již pomalu nestačí pokrýt poptávku. Výhled do 

budoucna je ale ještě varovnější. V roce 2030 bude 

zhruba čtvrtina obyvatelstva starší 65 let. V roce 2050 to 

bude už třetina obyvatelstva a každý desátý pak bude 

starší než 85 let. Je tedy nepochybné, že počet klientů 

sociálních služeb bude stále narůstat a tuto potřebu 

nemohou pokrývat jen pobytové sociální služby. Cílem 

zvýšení příspěvků ve III. a IV. stupni závislosti je odlehčit 

finanční situaci těm, kteří se rozhodnou pečovat o své 

blízké v domácím prostředí. V současnosti je reálná 

dostupnost pomoci u příjemců příspěvku v III. a IV. 

stupni závislosti značně disproporční a znevýhodňuje ty, 

kteří si zvolí tuto náročnou cestu pomoci blízké osobě. 

Zůstat v péči blízké osoby v domácím prostředí 
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upřednostňují nejen pacienti a jejich blízcí, ale jde  

o vhodnější variantu i ze zdravotního hlediska. Pobyt  

v domácím prostředí má totiž pozitivní vliv na psychiku  

a celkový zdravotní stav pacientů. Zvláště patrné je to  

u dětí, neboť III. a IV. stupeň závislosti se zdaleka 

netýká jen starých osob. Lidé, kteří se rozhodnou 

obětovat své pohodlí a možný výdělek v práci proto, aby 

mohli posloužit svým blízkým, se často dostávají do 

velmi složité ekonomické situace. Podle průzkumu 

Ministerstva práce a sociálních věcí je téměř třetina 

pečovatelů nucena využít své úspory, neočekávaný 

měsíční výdaj ve výši 9600 Kč představuje problém pro 

nadpoloviční většinu pečovatelů a většina neformálních 

pečovatelů (respondentů) uvedla, že s celkovým 

měsíčním příjmem vystačí jen s obtížemi. 
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EUROKLÍČ 
 

Držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitelé WC karty, 

diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící 

roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 

nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou  

a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče 

dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ 

K čemu je dobrý Euroklíč?  

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných 

sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. 

výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) 

osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít 

v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 

Eurozámků (např. na úřadech, nádražích, čerpacích 

stanicích, v obchodních centrech apod.). Proč je nutné 

prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem? Uvedené 

cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté 

prostředí, což uzavřený prostor Eurozámkem lépe 

zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou 

určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami 

(např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami 

apod.). 

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro kraj 

Vysočina je:  

Regionální pracoviště NRZP ČR pro kraj Vysočina 

Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava, Ing. Mgr. Petr Běhunek, 
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místopředseda NRZP ČR tel: 737 768 950, e-mail: 

jihlava@nrzp.cz  

Euroklíče rovněž distribuuje: Centrum pro zdravotně 

postižené kraje Vysočina, o.p.s. Vrchlického 57, 586 01 

Jihlava, Mgr. Miroslav Němec – ředitel CZP kraje 

Vysočina, o.p.s., mob: 603 29 49 77, e-mail: 

szdptr@volny.cz www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz  

Pracoviště: Centrum pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s Vrchlického 57, (Dům zdraví - Poliklinika 

- přízemí), 586 01 Jihlava, tel: 567 303 685, 732 880 

824, e-mail: cszp.ji@volny.cz, Martina Andělová, DiS - 

vedoucí CZP Jihlava  

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s 

Dobrovského 2915, 580 01 Havlíčkův Brod, tel: 569 427 

614, e-mail: czphbrod@volny.cz, Mgr. Eliška Polívková - 

vedoucí CZP Havlíčkův Brod  

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s 

Na Obci 1768 (bývalý dům s pečovatelskou službou), 

393 01 Pelhřimov, tel: 565 324 806, 733 255 149, e-mail: 

czp.pe@centrum.cz, Martina Švárová, DiS. - vedoucí 

CZP Pelhřimov  

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s 

Komenského nám. 12 (vedle autobusového nádraží), 

674 01 Třebíč, tel: 568 841 034, e-mail: czp.tr@volny.cz, 

Mgr. Olga Dolečková, DiS - vedoucí CZP Třebíč  

http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/
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Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s 

Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 625 

703, 605 353 612, e-mail: czp.zdar@volny.cz, 

Květoslava Růžičková - vedoucí CZP Žďár nad Sázavou 
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ROZHOVOR SE STANISLAVEM 
VAŇKEM, INSTRUKTOREM 

SEBEOBRANY 
 

„V naší republice je relativně 

bezpečno. Prozatím jsem se od kolegů 

nesetkal s informacemi, že by došlo 

k přímému fyzickému napadení nevidomých. Což je 

dobře, přesto má sebeobrana smysl pro lidi 

s handicapem.“  Říká Standa Vaněk, trenér Gauner 

Clubu, pod jehož vedením již téměř rok jednou za měsíc 

realizujeme Kurz základů sebeobrany v praxi pro 

zrakově postižené. 

 

S tréninky mu také pomáhají asistenti David Šťastný  

a Romana Morrisová.  Všem moc děkujeme  

 

Co sis myslel, když jsi poprvé slyšel, že zrakově 

postižení mají zájem o sebeobranu? 

Že jsou hodně odvážní.  Do té doby jsem s lidmi 

s handicapem osobně nepracoval, i když jsem viděl, že 

někteří kolegové z oboru pro handicapované pořádali 

pár seminářů. Hodně jsem přemýšlel, jak daný výcvik 

pojmout, jelikož ztráta zraku je v rámci fyzické 

sebeobrany velkým handicapem, který lze částečně 
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dorovnat pravidelným a systematickým tréninkem 

bojových stylů, které jsou primárně koncipovány na 

držení soupeře jako například brazilské jiu- jitsu (džiju 

džicu), grappling, zápas, judo doplněným o prvky 

sebeobrany jako kousání, údery na krátkou vzdálenost, 

použití improvizovaných zbraní, atd. Jelikož vstupní 

parametry kurzu byly trénink 1x měsíčně a studenti jsou 

věkově a fyzicky (zdravotně) různorodí rozhodl jsem se 

spíše pro zážitkovou metodu kurzu než k tvrdému 

tréninku sebeobrany.  

Primárně se snažím handicapovaným studentům sdělit, 

jak je v jejich případně důležitá prevence a situační 

povědomí.  

Jelikož je to sebeobrana, tak je zde povinnost do něčeho 

praštit, proto se učíme údery primárně na krátkou 

vzdálenost. 😊 Každopádně to pro mě byla výzva. 

Fakt, že lidé nevidí je v sebeobraně limit, ale jsou  

i další – věk, fyzička. Dá se s nimi pracovat? 

S každým se dá pracovat, pokud má opravdový zájem. 

Je pravda, že potencionální „problém“ se nejdříve „vidí“. 

O to je to pro lidi se zrakovým handicapem těžší. Je 

důležité vědět, že neexistují tajné techniky, díky kterým 

může slabší porazit silnějšího. Je důležité, aby člověk 

zvládl vlastní tělo. Pokud bude slabý, neudělá nic. 

Nemusí všichni začít trénovat prvoplánovitě sebeobranu, 

ale mohou třeba začít běhat, začít s jógou – prostě 

cokoliv, co tělo zpevní, zesílí a udělá ho zdravým.  
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Z převážné většiny si predátor nevybere zdravého, 

silného a šťastného člověka. Vždy si vybere toho, kdo 

projevuje známky oběti (je oslabený) – svěšená ramena, 

má hlavu skloněnou, myslí na to, jak je k němu ten život 

nespravedlivý atd., než člověka, který jde, má ramena 

vzadu, je rovný, dívá se před sebe a je připraven se 

životem porvat.  

V podstatě je to všechno hodně o zdravé sebedůvěře. 

Zákony přírody jsou pro všechny stejné. Lev si také 

nevybere ze stáda fyzicky silného jedince, ale vybere si 

na první pohled slabý a nemocný kus, případně mládě. 

Pro naše klienty (a většinu lidí) je důležitá prevence. 

Co je takovým největším základem? 

Co je opravdu důležité, je situační povědomí – tedy 

vědět, co se okolo nás děje. Tedy být přítomen hlavou 

tam, kde jsem.  Abyste věděli, co se okolo Vás děje, kdo 

okolo Vás je a co ti lidé dělají. Máme instinkt, který nám 

umí říct, že se děje něco, co může být problém. Tzv. 

pavoučí smysl jako Spiderman. Takové to šimrání na 

zátylku nebo hlas v hlavě, kteří říká „Bacha, vole!“ 😊 

Jen je důležité s ním pracovat a poslouchat ho.  

Má sebeobrana pro lidi se zrakovým postižením 

smysl? 

Určitě má. I kdyby nic jiného, tak by je to mělo dovést 

k tomu, aby se začali starat o své tělo. To znamená, že 

by měli dostat tu informaci o tom, že je dobré být zdravý 
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a silný. Není to o tom být silákem roku, ale je to o tom 

vyjít schody abych nahoře neumřel. Je to o tom, že 

pokud potřebuju odnést nákup, tak ho odnesu a když 

potřebuju doběhnout 50 metrů na trolejbus, tak ho 

doběhnu a neumřu u něj. A především získávají 

informace o prevenci, jak jsem říkal už v předešlých 

odpovědích.  

Čím se na sebeobraně začíná?  

Prevencí a situačním povědomím. To se stále opakuje. 

 Co se týká fyzické práce, tak jsme s Vámi začínali 

audio drilem a poté přecházeli k navázání na „predátora“ 

a údery na krátkou vzdálenost. V sebeobraně jsem 

zastáncem toho, že každý by se měl spoléhat sám na 

sebe. Pro mě je primární, aby vůbec lidi zjistili, že je 

nějaký problém. Pro zrakově postižené by bylo optimální 

např. brazilské jiu- jitsu (džiju džicu), kde jsou lidé 

cvičeni na navázání protivníka a tedy ho nepotřebují 

vidět – „cítí ho“. Audio drily jsme trénovali, aby si lidé 

uvědomovali, že jsou odkázáni na sluch a uměli odvodit 

směr, odkud zvuk jde a také aby uměli odvodit, na jakou 

vzdálenost k nim ten zvuk přichází, a hlavně jaká je 

modulace toho hlasu. Je důležité vědět např., že pokud 

se člověk připravuje na útok, tak zkracuje věty. Pokud 

Vás někdo bude chtít praštit, nebude s Vámi mluvit 

dlouhým souvětím.  
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Jak dlouho trvá naučit se sebeobranu na takovou 

úroveň, aby měl člověk jistotu, že se bude umět 

bránit? 

Jde o to, jestli se bavíme o tom vyřešit fyzickou část 

konfliktu, nebo jestli chceme vyřešit konflikt tím 

nejlepším možným způsobem, který je. Protože pokud 

se budeme bavit o tom, abys toho druhého dokázala 

seřezat, tak na to opravdu stačí půl roku intenzivního 

tréninku. Pokud se budeme bavit o tom, abys tu situaci 

vyřešila co nejlepším způsobem, tak tam je nutná 

zkušenost a neustálý drill. Proto je nutné, aby tréninky 

sebeobrany byly postaveny primárně na upravených 

formách sportovního zápasu (sparringu). Musí to být boj 

proti nespolupracujícímu soupeři – nesmíš vědět, co ten 

druhý bude dělat. Když dokážeš v zápase knokautovat 

stokilového chlapa, to je zkušenost a sebevědomí, které 

získáváš. Víš o tom, že to dokážeš. Není to o tom 

„možná, kdyby, asi, jestli“. Prostě jsi to dokázala a víš, 

že to dokážeš. To Ti má sebeobrana přinést. 

Sebevědomý člověk umí bojovat sám za sebe ve všech 

oblastech života. Už není submisivní a nenechá si vše 

líbit. 

Když zhodnotíš skoro rok spolupráce s námi – 

posunuli jsme se někam jako skupina? 

Určitě. Jste výborná parta, a i lidi si zvykli na pohyb. Je 

vidět, že tam k nějakému zlepšení došlo. Každopádně je 

to v rámci toho, že je to jednou měsíčně. Je vidět, že lidi 
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mají nějaké povědomí, ale je to adekvátní tomu, kolik 

tomu dali času. Ale všichni na těch tréninkách pracují 

výborně. Beru to tak, aby to lidem něco dalo, aby všichni 

pochopili, že je důležité starat se o své tělo. A další věc 

je opakovaně prevence. Aby věděli, kam jdou. Pokud 

neznají místo, tak aby šli s někým. Aby se zajímali  

o bezpečnost jako takovou. 

Co si myslíš teď o zrakově postižených lidech, když 

s námi již dlouho spolupracuješ? 

Co jsem poznal ty lidi, tak jsou zlatý.   V rámci 

sebeobrany si jsou vědomi svého handicapu, a jsou to 

realisti. Je dobrý to, že si nic nemalujou, a když jsem 

s nimi řešil stránku sebeobrany – co jsou a nejsou 

schopni udělat, tak znají své limity. Jak z tréninkové 

stránky i z té lidské jsou super. Každý je svůj, ale vždy 

všichni na tréninku udělají co mají a v maximální míře 

svých schopností. 

Kdo je Standa Vaněk?  

Je mi 41 let a mám za sebou více než 25 let tréninku 

bojových umění, sportů a sebeobrany.  Pracoval jsem  

u Policie ČR a jsem certifikovaný instruktor Urban 

Combatives (Lee Morrison a Red Zone Knife Defence 

Level 1 (Jerry Wetzel). Absolvoval jsem rekvalifikaci 

MŠMT jako cvičitel. Aktuálně jsem jeden z instruktorů 

jihlavského Gauner Boxing Clubu, jehož hlavním 

trenérem je Pavel Fejt. Mojí specializací je box, 

sebeobrana a boj s chladnými zbraněmi (nože, mačety, 
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tyče, atd.). Ale hlavně jsem hodný a milý kluk. 😊 Rád 

bych tímto Všem popřál šťastný a veselý Nový rok 2019, 

ať si každý plní své sny a touhy.  

 

 

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. 

 

 
 

 



21 
  

 

 

KONTAKTY PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU V JIHLAVĚ 
 

V případě specifických požadavků zimní údržby se 

můžete obrátit na dispečink zimní údržby SMJ s.r.o.,  

tel.: 567 303 637, e-mail: dispecink@smj.cz 

 

Prosíme Vás o zpětnou vazbu, jak jste u dispečinku 

pochodili. 

mailto:dispecink@smj.cz
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ZAJÍMAVOST 
 

Zajímavosti o zimě, které jste jistě nevěděli 

Je zima vaším oblíbeným obdobím? A věděli jste, že 

28.1.1887 podle očitých svědků spadla ve Fort Keogh  

v Montaně sněhová vločka přibližně 16 palců široká 8 

palců tlustá, tedy přibližně vločka velikosti 40 cm x 20 

cm? Rádi byste se dozvěděli další zajímavosti o vašem 

oblíbeném období v roce? Dozvíte se je v dnešním 

článku.  

Život v zimním období  

Zima je velmi krutá k Američanům. Zimní mrazíky totiž 

zabijí dvakrát více Američanů než letní horka. Během 

zimy spadne z nebe v průměru jeden septilion 

sněhových vloček, za číslem jedna v tomto případě 

následuje 24 nul. A co rychlost vločky? Sněhová vločka 

průměrně padá rychlostí asi 4,8 km/h, tedy rychlostí 

přibližně 1,3 m/s. Bismarck a Severní Dakota stojí za 

záznam nejvíce sněžných andělů, kteří byli vytvořeni 

najednou, a to 17.2.2007. Zde několik škol spojilo své 

síly a vytvořilo 8 962 andělů. Nejchladnější teplota, která 

kdy byla na naší planetě zaznamenána, byla -123 ° C, 

na stanici Vostok v Antarktidě v roce 1983. 

Co jste možná nevěděli? 

I když podle základů logiky a intuice bychom mohli tvrdit, 

že Země je v prosinci Slunci nejvíce vzdálena, opak je 

pravdou. V prosinci je naše planeta Slunci nejblíže. Máte 
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strach ze zimy a sněhu? Pro váš strach dokonce existuje 

označení, a to chionofobie, což je přetrvávající strach ze 

sněhu. Termín je odvozen z řeckého slova chion  

a phobos, spojením slov sníh a strach. Největším 

dosavadně známým sněhulákem, je sněhulák postavený 

v Maine v únoru roku 1999. Tento sněhulák měřil 3 446 

cm a překonal svého předchůdce z Japonska, který 

měřil 2 928 cm. Během zimy se konají také zimní 

olympijské hry, ty první se konaly v roce 1924 ve 

francouzském Chamonixu. 

Sněhový zázrak 

Když mluvíme o sněhu, říkáme, že je bílý. Pravdou je, že 

ho jako bílý vidíme, jelikož sníh padá na zem jako 

hromada ledových krystalů, kterými prosvítá světlo, čímž 

v našem viditelném spektru vzniká bílá barva. Zatímco 

bílou barvu sněhu můžeme vidět, samotné krystalky jsou 

doopravdy skutečně průsvitné. Lyžařská oblast v Mt. 

Baker je držitelem světového rekordu pro množství 

spadaného sněhu. Toho bylo neuvěřitelných 1 140 cm  

v období v zimě 1998-1999. Nedozvěděli jste se nic 

nového? Ale toto jste určitě nevěděli. Přibližně 12% 

zemského povrchu je pokryto sněhem a ledem. 
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IN – OUT 
 

Food trendy uplynulého roku. 

Pojďme se spolu podívat do roku 2018 a prozkoumat 

jaká jídla či suroviny byly v tomto roce největším hitem. 

Avokádo - Avotoasty počínaje, saláty a guacamole čte 
se gvakamole. Avokádo je pravděpodobně jednou  
z nejpopulárnějších potravin poslední doby a nevypadá 
to, že by ho mohlo v dohledné době sesadit jiné jídlo. 
Obsahuje takzvané zdravé tuky a vitamíny.  
 

Blízký východ - Recepty z Blízkého východu rostou na 

oblibě. Jsou často velmi jednoduché, chutné a přidají 

jídelníčku na exotičnosti. Hummus, falafel nebo třeba 

harrisa či koření kardamom.  

 

Poke bowl - Odpovědí jsou havajské misky. Kdo jste  

o tom ještě neslyšeli, tak je to vlastně sushi, akorát  

v misce. Jde o rýži s čerstvou nebo marinovanou rybou 

a ovocem nebo zeleninou podle vlastní chuti. Kromě 

toho, že jsou poke bowls zdravé a chutné, mají ještě 

jednu výhodu – můžete si tam dát avokádo. 

 

Lívance - Pokud totiž dostane foodbloger nebo kdokoliv 

jiný s foťákem v ruce chuť na sladké, obvykle se 

rozhoduje mezi dvěma variantami. Lívance jsou sice 

pracnější, ale zato fotogeničtější a mají větší možnost 

variací na dochucení od Nutelly přes marmeládu a jogurt 

až po lesní plody. A pokud se někomu nechtějí dělat 
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lívance, je tu stále možnost upéct sušenky. Cookies, 

brownies a jejich kombinace. Vcelku jednoduché, ale 

chutné a vděčné jídlo. Kakao, máslo, mouka, vejce  

a cukr. Stačí vlastně tyto ingredience, plech, trouba  

a mléko na zapíjení. Výsledkem je skvělý dezert ke 

kávě, snídani nebo kdykoliv jindy v průběhu dne.  

 

Bún bò Nam Bộ - Stejně jako jsou čím dál oblíbenější 

dovolené ve Vietnamu, roste dlouhodobě i popularita 

tamní kuchyně. Ať už jsou to jarní závitky nebo Phở, 

bistrům zaměřeným na recepty z tohoto asijského 

regionu se u nás daří. Nejoblíbenějším jídlem z tohoto 

výběru však bylo letos pravděpodobně Bún bò Nam Bộ. 

Rýžové nudle, zelenina, bylinky a skvělá omáčka.  

 

Vajíčka stokrát jinak - Vznikla velká poptávka po 

takzvaných brunchích, čte se brančích– jídle v čase 

mezi snídaní a obědem. Od toho je ostatně odvozen i 

název z kombinace anglických breakfast – snídaně a 

lunch – oběd. Brunch se ve většině restaurací a kaváren 

skládá z kávy, čerstvého džusu, pečiva a ano, vajíček. 

Ta přicházejí v nejrůznější formě, ať už jde o omeletu, 

natvrdo, do skla, benedikt nebo míchaná vajíčka se 

slaninou.  

 

MATCHA čte se mača - matchové sušenky, matchové 
koktejly, matchová matcha s matchou. Obrovská 
oblíbenost tohoto mletého výběrového japonského čaje 
má několik důvodů. Má velmi vysokou koncentraci 
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antioxidantů, minerálů a vitamínů. Pomáhá udržovat 
duševní jasnost a energii. Jelikož se jedná o velmi jemný 
prášek, příprava jakékoliv pochutiny z matchy je 
extrémně jednoduchá. Například pro formu nápoje  
v podstatě stačí zalít prášek vodou a zamíchat. 
Vzhledem ke svým účinkům je matcha oblíbená zejména 
mezi studenty v období testů a zkoušek, kdy jim pomáhá 
přečkat dlouhé večery nad knihami. 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ JIHLAVA 

 8. 1. 2019 16:30 

 Na podporu Tříkrálové sbírky Charity ČR. 

 Kostel sv. Jakuba Většího 

 

VÍKENDOVÉ PROČIŠTĚNÍ PODLE AYURVÉDY 

 s Ivou Georgievovou 

 17. 1. 2019 17:00, vstup 100,-Kč 

 Městská knihovna Jihlava 

 

3100°C MÉ KRVE 

 Pavel Šimák, Kateřina Jonášová a spol. 

 17. 1. 2019 19:30 

 Horácké divadlo, malá scéna 

 

VELKÁ CESTA DOMŮ 

 18. 1. 2019 19:30, vstup 170,-Kč, DIOD  

 Dan Přibáň a trabanti 

 Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli  

z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy  

a mimochodem při tom objeli svět! 
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NOVOROČNÍ KONCERT 

 Tradiční koncert Filharmonie ve vídeňském stylu 

 20. 1. 2019 19:00, Vstupné: 250 / 200 Kč 

 Dům kultury 

 

JAK NA UZDRAVENÍ PÁTEŘE A KLOUBŮ 

 Zázračný komplex dle mistra Borise Tichanovského 

 Zážitková přednáška Ireny Veroňkové 

 23. 1. 2019 17:00 

 Městská knihovna Jihlava 

 

"DO DIVOČINY - INTO THE WILD" 

 15. 9. 2018 - 28. 2. 2019 

 ZOO Jihlava 

 

ZVINO VA AFRICA 

 Prodejní výstava originálních dřevěných soch ze 

Zimbabwe 

 1. 2019 - 31. 1. 2019 

 ZOO Jihlava 

 

SOS 

 Umění, zobrazující to, před čím ostatní zavírají oči. 

 24. 1. 2019 - 24. 3. 2019 

 Oblastní galerie Vysočiny, Komenského 10, Jihlava 
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AKCE V LEDNU 
 

9. 1. 2019 středa – Turnaj ve zvukové střelbě 

PŘIJĎTE SE ZÚČASTNIT TURNAJE VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ. 
ZAČÁTEK TURNAJE V 10:00 HOD. TĚŠIT SE MŮŽETE JAKO 

VŽDY NA MALÉ OBČERSTVENÍ.  

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

8. 1. 2019. 

 

14. 1. 2019 a 28. 1. 2019 pondělí - BRUSLENÍ 

POJĎTE S NÁMI ZAHÁJIT BRUSLAŘSKOU SEZÓNU. OD 11:30 

HOD. – 12:30 HOD. NA HORÁCKÉM ZIMNÍM STADIONU 

JIHLAVA. CENA 50,-KČ. CENA ZA PŮJČENÍ 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 ZAPŮJČENÍ 

OPĚRNÉ BRANKY PRO UDRŽENÍ LEPŠÍ STABILITY.   
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI VŽDY DO 
PÁTKU  

 

21. 1. 2019 pondělí – Bowling snack bar Jihlava 

 

BOWLING V JIHLAVĚ VE SPORTOVNÍM CENTRU BOWLING 

SNACK BAR V ULICI HAVLÍČKOVA 58. OD 14:00 HOD. – 16:00 

HOD. S SEBOU SI BUĎ MŮŽETE VZÍT VLASTNÍ OBUV (SÁLOVÁ 
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OBUV PEVNÁ S ČISTOU PODRÁŽKOU NE PANTOFLE)  NEBO SI 

NA MÍSTĚ OBUV VYPŮJČIT. VĚTŠINOU NENÍ POVOLEN VSTUP 

NA DRÁHU POUZE V PONOŽKÁCH. SRAZ V TYFLOCENTRU NA 

BRNĚNSKÉ 8 NEJPOZDĚJI VE 13:30HOD POTÉ ODJEZD MHD 

LINKOU A SMĚR GORKÉHO VE 13:43 HOD. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

18. 1. 2019. 

 

24. 1. 2019 – Betlémská cesta městem Třešť 

VÝSTAVA BETLÉMŮ V TŘEŠŤSKÝCH DOMÁCNOSTECH. V 

TŘEŠTI NA JIHLAVSKU PATŘÍ K ZAVEDENÝM VÁNOČNÍM 

ZVYKLOSTEM STAVĚNÍ BETLÉMŮ. SOUČASNÍCI STEJNĚ JAKO 

JEJICH PRADĚDEČKOVÉ BUDUJÍ JESLIČKY V KOMORÁCH, 

DÍLNÁCH A GARÁŽÍCH. MÍSTNÍ JE VŠAK RÁDI UKAZUJÍ 

KAŽDÉMU, KDO JE CHCE VIDĚT. PŘIJEĎTE SE S NÁMI PODÍVAT 

A POSEČKAT TAK JEŠTĚ VE VÁNOČNÍ ATMOSFÉŘE.  ODJEZD 

Z JIHLAVY Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V 9:15 HOD. SRAZ 

V AUTOBUSOVÉ HALE NEJPOZDĚJI V 9:00 HOD. 

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT DO JIHLAVY JE OKOLO 15:00 HOD. 

V RÁMCI CELODENNÍHO VÝLETU JE TAKÉ NAPLÁNOVANÝ 

OBĚD V RESTAURACI U KAPRA.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

22. 1. 2019. 
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30. 1. 2019 středa – TRÉNINK PAMĚTI 

PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. CHLUMOVA 

5429/1A, POD VEDENÍM PANA ING. JAROSLAVA BERÁNKA. 
TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO  

28. 1. 2019. 

 

 

 



32 
  

 

BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci lednu 

 
Melanie Hroudová 

Rudolf Vlašín 

Ondřej Zmeškal 

Vladimír Janeček 

Miroslav Balík 

Zdena Fleischmannová 

Jan Háva 

Romana Klečatská 

Jindřich Sobotka 

Zdeněk Šopa 

František Tomek  
 

K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí  

Klokaní matku začalo ukrutně svědit břicho. Nakonec 

otevřela břišní kapsu a zaječela dovnitř: 

„Kolikrát ti mám říkat, abys nejedl drobivé sušenky v 

posteli!“ 
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DÁRCI A SPONZOŘI 
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ČASOPIS VYDÁVÁ: 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brněnská 8, 586 01 Jihlava 
tel.: 724 865 566 nebo 778 536 335 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
www.tyflocentrumjihlava.cz 

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

