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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 
Začíná nám podzim. Dny se znatelně zkracují  

a slunečných dnů se objevuje čím dál tím méně. Čekají 

nás již ranní mrazíky, takže je nejvyšší čas sklidit úrodu 

na zahrádce a připravit ji na chladné dny. Na místě je 

také zvýšená konzumace nejlépe přírodních vitamínů, 

které Vás pomohou ochránit před všudypřítomnými 

bacily. 

Ohlédněme se za akcemi, které jste s námi podnikli 

v září. V pondělí jsme chodili cvičit do parku, Na Skalku, 

v rámci projektu Parky v pohybu. Sice nás bylo pomálu, 

ale cvičení nás vždy perfektně po ránu „nakoplo“  

a dodalo energii na zbytek dne. Po prázdninách se 

navrátily opět tradiční akce, jako je trénink paměti či 

sebeobrana. Aby o sebeobranu nebyli ochuzeni ani ti, 

kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou či nechtějí 

účastnit praktických lekcí sebeobrany, pan Vaněk si pro 

Vás připravil teoretickou besedu o sebeobraně. Navštívili 

jsme také krásné město Tábor, kde jsme zavítali do 

Husitského muzea a ochutnali jsme zde nejlepší 

zmrzlinu široko daleko. Nabídka akcí byla zkrátka 

pestrá. 

A co podnikneme v říjnu? Uskutečníme opět turnaj ve 

zvukové střelbě, která je stále velmi žádanou aktivitou. 
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Pokud nám bude počasí přát, vyrazíme po stopách soch 

Michala Olšiaka v Hamrech nad Sázavou. Zavítáme také 

do Muzea Vysočiny Jihlava, kde shlédneme Jihlavský 

havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření. 

Dále nebude chybět ani trénink paměti či další lekce 

kurzu sebeobrany. V říjnu bude také do akcí zařazen 

kurz iPhone, který povedou naši lektoři pan Jakubík  

a pan Suchý. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, 

tak pro pokročilé.  

V pátek 11. října od 10 do 16 hodin k nám do 

TyfloCentra můžete zavítat na Den otevřených dveří, 

v rámci Týdne sociálních služeb. Všechny srdečně 

zveme. 

Musíme také zmínit tradiční akci, která se bude konat 

16. října 2019 a to celonárodní veřejná sbírka Bílá 

pastelka. Letos to je již 20. ročník této sbírky. Do ulic  

s kasičkami a v tričkách s emblémem Bílé pastelky 

vyrazí řady dobrovolníků, kteří za minimální příspěvek 

30,- Kč nabídnou zájemcům bílou pastelku  

a záložku ve formě pastelky s kalendářem na rok 2020. 

Výtěžek sbírky podpoří speciální služby pro nevidomé  

a těžce zrakově postižené poskytované v celé ČR. 

Doufáme, že Vám podzimní čas našimi akcemi 

zpříjemníme a zajistíme Vám nové zážitky.  
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Přejeme Vám všem krásné podzimní dny. 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Hledači pramenů 
  
Žánr: Anglický román 
Autor: Margaret Laurence 
Čte: Helga Čočková 
Rozsah: 2 audiodisky (18:47:49) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Hrdinka románu pochází ze stísněných poměrů 

kanadského prérijního městečka, ale díky svým 

schopnostem, cílevědomosti a ctižádosti odtud dokáže 

vyváznout. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Průtahy v řízení o příspěvku na péči a dávkách pro 

osoby se zdravotním postižením 

Délka řízení o dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením a o příspěvku na péči je v posledním roce 

záležitostí velice citlivou. Na veřejnou ochránkyni práv 

se obrací stále větší množství osob se stížnostmi na 

délku řízení a s žádostmi o radu, jak se proti nečinnosti 

úřadů bránit. Nejčastěji dochází k překročení zákonných 

lhůt při posuzování zdravotního stavu posudkovou 

komisí ministerstva práce a sociálních věcí v rámci 

odvolacího řízení. Cílem tohoto článku je informovat 

čtenáře o zákonných lhůtách pro rozhodování  

o příspěvku na péči a dávkách pro osoby se zdravotním 

postižením.  

Správní řád ukládá úřadu práce povinnost vydat 

rozhodnutí bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 

dnů od zahájení řízení. Tuto lhůtu ale lze ze zákonných 

důvodů prodloužit až o dalších 30 dnů. Podá-li žadatel  

o dávku proti rozhodnutí úřadu práce odvolání, úřad 

práce nejprve zkoumá splnění podmínek pro vlastní 

zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí a až poté 

předá spis spolu se svým stanoviskem do 30 dnů ode 

dne doručení odvolání MPSV. MPSV má zákonnou lhůtu 

pro vypracování posudku v délce 60 dní. K uvedeným 
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lhůtám je třeba rovněž připočíst několik dní pro 

doručování písemností. Z uvedeného vyplývá, že 

v ideálním případě by se celková délka řízení měla 

pohybovat okolo 8 měsíců (cca 250 dní). Překročení této 

lhůty o další měsíc až dva ale v odůvodněných 

případech nemusí znamenat porušení právních 

předpisů.  

V případě, že úřad uvedené lhůty nedodrží, může se 

žadatel o dávku po jejich uplynutí obrátit na nadřízený 

orgán s žádostí o přijetí opatření proti nečinnosti. Dojde-

li k překročení zákonné lhůty pro posouzení zdravotního 

stavu OSSZ, je k vyřízení žádosti příslušný úřad práce. 

Pokud je nečinný úřad práce, žádost se podává 

k ministerstvu. V případě nečinnosti posudkové komise 

MPSV nebo samotného ministerstva je třeba žádost 

adresovat ministrovi práce a sociálních věcí.  

Nebude-li žadatel o dávku spokojený s vyřízením své 

žádosti nebo bude-li nečinný sám nadřízený orgán, má 

žadatel o dávku k dispozici dvě možnosti. První z nich je 

podnět k veřejnému ochránci práv.  Druhou možností je 

žaloba proti nečinnosti.  

Na webových stránkách www.ochrance.cz jsou 

k dispozici formuláře žádosti o uplatnění opatření proti 

nečinnosti.  

Zdroj: Odborný časopis – Sociální služby 

http://www.ochrance.cz/
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PÍŠE SE O NÁS I V MLADÉ FRONTĚ DNES 
 

Evropská unie 

Evropský sociální fond 

Operační program Zaměstnanost 

 

My vás nevidíme. Vidíte vy nás? 

 

„Nikdy jsem netušila, 

že v TyfloCentru najdu 

tak skvělou partu lidí, a 

naučím se pracovat na 

počítači a s dotykovým 

telefonem. Byla to pro 

mě obrovská výzva, a s 

pomocí lektora jsem překonala svůj největší strach, 

dnes žiju vlastně normální život…“, říká nevidomá 

Petra, 49 let. 

 

Ztráta zraku představuje pro člověka obrovský šok  

a stres. Co budu dělat a jak budu dál žít? Jak zvládnu 

běžné záležitosti? Budu moci pracovat? Ať už se jedná  

o člověka se zrakovým postižením od narození či  

v pozdějším věku, jsou situace, ve kterých se bez 

pomoci druhých prostě neobejde. 
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Jsme nezisková organizace, která pomáhá už od roku 

2003 v Kraji Vysočina lidem s těžkým zrakovým 

postižením. 
 

Naším posláním je pomáhat nevidomým  

a slabozrakým občanům v Kraji Vysočina dosáhnout 

maximální možné míry samostatnosti, zvyšovat 

kvalitu jejich života a informovat širokou veřejnost  

o problematice zrakově postižených osob. 

 

Naše krajské centrum pomáhá lidem v překonávání 

ztráty zraku, při hledání a udržení zaměstnání,  

s výběrem speciálních kompenzačních pomůcek, s 

obsluhou dotykových mobilních telefonů. Realizujeme 

individuální výuku na speciálních PC a dalších 

náročných pomůckách. Nabízíme rozmanité aktivity, 

které pomohou lidem se zrakovým postižením  

s návratem do běžného života, ke smysluplnému 

vyplnění volného času a k větší nezávislosti na svém 

okolí. Postižení zraku není žádnou překážkou pro řadu 

sportovních aktivit, jako je turistika, plavání, bruslení, 

nebo jízda na tandemovém kole. A pokud nejste zrovna 

sportovní typ, můžete s námi vyrazit na výlet, do muzea, 

na výstavu, na přednášku anebo zajet třeba do vinného 

sklípku či do pivovaru. S pomocí některých našich 

klientů, kteří mají vodící pejsky, realizujeme osvětové 

přednášky pro širokou veřejnost napříč všemi věkovými 

kategoriemi od dětí až po dospělé, a to ve školách  
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i dalších institucích. Snažíme se odbourávat předsudky 

o lidech se zrakovým postižením, a přibližovat jejich svět 

ostatním lidem. Máme akreditovanou dobrovolnickou 

službu, a vyhledáváme dobrovolníky, kteří by chtěli 

nabídnout pomoc zrakově postiženým lidem. 

 

Poskytujeme tyto registrované služby: 

Odborné sociální poradenství poskytuje potřebné 

informace, které přispívají k řešení životní situace 

spojené se zrakovým postižením, například o dávkách 

sociální péče, poradenství v oblasti kompenzačních 

pomůcek a také poradenství v krizových životních 

situacích. Spolupracujeme s dalšími odborníky, např.  

s právníky a psychology a dalšími organizacemi. 

 

Průvodcovské a předčitatelské služby jsou 

poskytovány za účelem zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, a to doprovázení k lékaři, do 

zaměstnání, na zájmové, vzdělávací a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci a další instituce, a při 

obstarávání osobních záležitostí. 

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením poskytují aktivity vedoucí  

k rozvoji dovedností, získání nových vědomostí  

a celkové aktivizaci osob se zrakovým postižením. 

Patří sem výuka na speciálních pomůckách na bázi 
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PC, sportovně rehabilitační činnosti, vzdělávací 

činnosti, jako přenášky, besedy a také např. výuka 

anglického jazyka, trénink paměti aj. 

 

Sociální rehabilitace je službou, jejímž cílem je 

systematická podpora vedoucí k dosažení co nejvyšší 

možné úrovně soběstačnosti v pracovních a sociálních 

návycích a dovednostech v návaznosti na různé 

sociální situace. Nabízíme komplexní podporu při 

získání a udržení zaměstnání, a tím zlepšujeme 

postavení lidí se zrakovým postižením na trhu práce. 

 

Naše centrum je místem setkávání a sdílení lidí se 

zrakovým postižením. Potřebujete naši pomoc? 

Neváhejte se na nás obrátit. TYFLOCENTRUM 

JIHLAVA, o.p.s. sídlí na ulici Brněnská č. 8 v centru 

krajského města Jihlava. 

 

 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Brněnská 626/8, Jihlava, 

586 01 Tel. 724 865 566, 774 064 330 

Email: belovova@tyflocentrumjihlava.cz  
IČO: 269 08 042 

Bankovní spojení: 1468239329/0800 

www.tyflocentrumjihlava.cz 



13 
  

 

 

 

VÝLET DO TÁBORA ZA NEJLEPŠÍ ZMRZLINOU 
 

Tak jsme si opět vyjeli po nějaké době na výlet 

s našimi uživateli. Tentokrát bylo našim cílem město 

Tábor, které je známé zejména historií husitského hnutí. 

Náš výlet jsme směrovali k návštěvě husitského muzea, 

kde jsme si prohlédli Expozici Husité.  

Zde jsme měli možnost nahlédnout do historie 

českých zemí. Na začátku prohlídky nás vtáhnul do děje 

působivý film představující situaci před vypuknutím 

husitských bouří. Atmosféru nám navodily i další 

místnosti, které dané téma nabízely prostřednictvím 

textů, obrazů a exponátů, ale i videosnímky, ozvučenými 

či animovanými záběry. 

Prohlídka byla velkolepá, avšak blížila se doba 

oběda, tak jsme se přesunuli do restaurace, kde jsme 

měli zarezervovaná místa. Oběd byl taktéž vynikající,  

a vskutku jsme si ho vychutnali.  

Následoval náš hlavní cíl výletu, což byla návštěva 

vyhlášené cukrárny Moccacafé. Zde vyrábí nepřeberné 

variace chutí zmrzlin, vybírat si člověk může mezi 
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čistými smetanovými zmrzlinami, ovocnými sorbety či 

"speciály", které se vymykají klasice.  

Většina z nás ochutnala alespoň jednu variantu 

zmrzliny, a musím podotknout, že jsme byli opravdu 

nadšení. Dle mého názoru by taková cukrárna měla být 

v každém městě, po celém světě. Určitě sem zavítejte, 

jakmile budete mít cestu do Tábora. My Tábor 

navštívíme jistě znova, nejen kvůli zmrzlině. 

 

Článek napsala slečna Kuncová 
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NEBE NEMÁ BARIÉRY 
 

Je sobota, 7. Září. Počasí nám příliš nepřeje a na 

plánovaný výlet do Náměště nad Oslavou, kde se koná 

akce - Nebe nemá bariéry, nám prší. Stále si však 

udržujeme dobrou náladu a doufáme, že se počasí po 

cestě umoudří. Celé naše procesí se úspěšně nasoukalo 

do vlaku a vyrážíme vstříc novým zážitkům.  

Po příjezdu do Náměště jsme zjistili, že počasí se 

opravdu umoudřilo, neprší, avšak zatažená obloha 

přetrvává. Je tu pro nás již přistavený autobus, který nás 

doveze přímo na letiště, kde se celá akce bude 

odehrávat. 

Po té, co nás autobus dovezl do cíle, jsme chvilku 

vyčkali a zanedlouho k nám mířil nrtm. pan Alois Kučera, 

který nám po celou dobu dělal odborného průvodce. 

Oznámil nám, že vyhlídkové lety jsou prozatím kvůli 

počasí odloženy. Pro některé účastníky to měl být vůbec 

první let letadlem, ale stále doufáme, že se počasí 

vylepší. 

Pan nrtm. Kučera nás nejprve zavedl k vystaveným 

letadlům, stíhačkám a vrtulníkům, které jsme si prohlédli 

a zájemci mohli vstoupit dovnitř strojů, popřípadě se 

posadit do sedadel pilotů.  
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Po prohlídce vojenské techniky jsme zamířili vstříc 

občerstvení a to vojenskému guláši s pečivem. „Prodrali“ 

jsme se davem a každý díky získané stravence obdržel 

porci guláše. Pan podplukovník Kadera nás nabádal, ať 

si neváháme přidávat, čehož mnozí rádi využili.  

Po vydatném obědě jsme zjistili, že začalo mrholit  

a naděje na vyhlídkový let se vzdalovaly. Vydali jsme se 

tedy do hangáru, kde hrála hudba a děti si zde mohli 

zaskákat na skákacím hradu. 

Zanedlouho se hudba utišila a proběhla zde ukázka 

výcviku služebních psů. Pohled to byl mnohdy děsivý, 

ale „útočník“ měl speciální oblek, díky kterému útok psa 

ve zdraví přežil. Naši vodící pejsci byli vzorní a celou 

tuto ukázku zůstávali poslušně u svých páníčků. 

Po této ukázce jsme se rozhodli, že návštěvu na letišti již 

ukončíme a necháme se autobusem zavést zpět 

k vlakovému nádraží. Abychom si čekání na vlak 

zpříjemnili, vydali jsme se do restauračního zařízení, kde 

jsme si každý objednali občerstvení či nápoje dle svého 

gusta. Po odpočinkovém posezení jsme se vydali vstříc 

na zpáteční cestu do Jihlavy. 

Výlet jsme si užili, přivezli si nové zážitky a těšíme se na 

příští společnou akci. 

Článek napsala paní Cabajová 
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BESEDA O SEBEOBRANĚ 
 

V úterý 24. září k nám do TyfloCentra zavítal 

profesionální lektor pan Stanislav Vaněk z Gauner Clubu 

Jihlava, aby nám zprostředkoval besedu zaměřenou 

především na základy sebeochrany a sebeobrany, 

s ohledem na zrakové postižení. 

Zazněly zásady, jak si udržet bezpečnost v domácím 

prostředí, tzn., pokud někdo cizí zazvoní, jak se chovat  

nebo naopak nechovat, jakým způsobem komunikovat 

s cizím člověkem za dveřmi, popřípadě jak si ověřit jeho 

totožnost. 

Další oblastí, kterou Standa zmiňoval, byla bezpečnost 

na ulici. Důležitou zásadou, která ochrání vaše cenné 

předměty či doklady, je nosit tyto předměty v jiné menší 

tašce/kabelce přímo u sebe a ne například v batohu na 

zádech.  

V neposlední řadě důležitou součástí sebeochrany  

a sebeobrany je poslouchat svoji intuici, která nás dle 

Standy nezavede do nebezpečných situací. Důležité je 

také vystupovat suverénně, chodit vzpřímeně  

a nepůsobit jako snadná oběť.  

Důležitým bodem je i používání mobilního telefonu, který 

byste měli mít vždy nabitý a díky němu si popřípadě 
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zavolat pomoc a žádoucí je mít v telefonu také 

nainstalovanou aplikaci Záchranka.   

Když to shrneme, je důležité klást důraz především na 

prevenci, aby k ohrožení či napadení vůbec nedošlo.  

Beseda byla velice přínosná, zajímavá a okořeněná 

příklady z praxe.  

Standovi Vaňkovi patří velké díky za ochotu besedu 

zprostředkovat a věnovat svůj čas klientům TyfloCentra. 

Článek napsala paní Cabajová 
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PROTOKOL DUCH 
 

Je ráno, první prázdninová neděle. Jako každou neděli 

ráno, babička stojí u dveří našeho domu a pronikavým 

zvukem domovního zvonku nás vyžene z  postele. 

Spěchám v noční košilce ke dveřím. Copak nám zase 

donesla. Rychle mi předává kýbl s jahodami, letos se 

nám urodilo, už to ani nepočítám, kolik těch kýblů bylo. 

Předává mi do ruky dvě krabičky s vejci, jako obvykle, 

ale pozor je tu ještě něco. Nádherná kytice s kovově 

modrými ostrožkami doplněná oranžovým 

liliochvostcem. Hned mě napadne, že velikou a krásnou 

květinu odnesu navečer na hřbitov. Doma ji mít nemohu, 

protože náš kocourek má zvláštní vztah ke květinám, rád 

je ochutnává.  

Dnes je opravdu horko. Dívám se na hodiny je sedm 

večer, nejvyšší čas odnést kytici na určené místo. Ptám 

se manžela, jestli se půjde projít na hřbitov se mnou.  

A on že tedy jo, ale cestou se rozdělíme. Manžel v parku 

zvaném Koruna odbočí doprava k fotbalovému hřišti. 

Jde na jedno. Letos o prázdninách mají otevřeno každý 

den. Já kráčím ke hřbitovu obvyklou cestou. Chodím na 

hřbitovy ráda již od dětství, proč, to nevím, ale najdu tam 

vždy klid a dobře se tam myslí. 

Dělám si takové kolečko, většinou obejdu celý hřbitov 

kolem dokola a dnes je tak krásně a sluníčko ještě svítí. 
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Dnes si okruh prodloužím a vyjdu jižní branou. Dojdu k 

bráně  a zjišťuji, že je tam řetěz a je zavřená. Že-by už 

bylo osm hodin a hřbitov se zavíral? Spěchám k západní 

bráně, taky řetěz a zámek. Jsem zavřená na hřbitově, 

bez mobilu, nemám ani hodinky, jsem sama a je neděle 

večer. Stát u brány a čekat jestli půjde náhodou někdo 

kolem a křičet aby mi pomohl, to není můj styl. Pokusím 

se přelézt hřbitovní zeď. Bude to pro mne sice trochu 

mission impposible, ale co, stejně jsem poslední v rodině 

která tuto disciplínu neabsolvovala. Jediný rozdíl je  

v tom, že ji absolvuji nedobrovolně a jako bonus průkaz 

ZTP. Ještě že jsem všímavá, když jsem vynášela zvadlé 

květiny, všimla jsem si, že za kontejnery  u zdi je 

vyvezená přebytečná hlína z nějakého hrobu. Jdu tam, 

to by mohla být dobrá cesta. Jé jsou tam i cihly, 

postavím si je na sebe, šup a jsem nahoře. Kde 

nepomůže síla, poradí rozum jako v pohádce. Až na tu 

hlínu v sandálkách, dobrý. Teď už mi zbývá jenom dobře 

seskočit, což je pro mne nejtěžší. Hlavě aby vydržely 

kotníky a kolena. 

Sedím na hřbitovní zídce, mám na sobě dlouhé šaty typ 

rusalka a dodávám si odvahu. Teď se musí projevit síla 

ducha. Skáču. Super jsem z toho venku. Levý kotníček 

je trochu citlivý a nějak se mi cestu rozepjalo pár 

knoflíčků, ale ten pocit, že jsem vše zvládla bez paniky  
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v klidu a sama je k nezaplacení. S úsměvem a hrdostí 

kráčím k domovu.  

Večer ležím v posteli a hodnotím celý týden. Uvědomuji 

si, že to byla třetí zkouška v tomto týdnu.  

V pondělí mě někdo omylem vyměnil batůžek, ve kterém 

nosím všechny důležité věci, které ke svému životu 

potřebuji. Od peněženky, všech karet, adrenalinového 

pera, atd., až po signalizační slepeckou hůl. Vše se  

v klidu vyřešilo.  

Ve středu mě pro změnu manžel schoval peněženku 

pod deku na gauči. Aby náhodou dceru nenapadlo brát 

bez dovolení peníze. Ovšem opomněl mě tuto 

skutečnost sdělit a tak jsem hledala, až jsem našla. 

Manželova oblíbená hra.  

Ve zkoušce sebevědomí jsem obstála, děkuji. 

Článek napsala paní Slámová,  

zprostředkovala paní Ptáčková 
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PŮJČOVÁNÍ TANDEMOVÉHO KOLA 
 

Pro všechny zájemce z řad klientů má TyfloCentrum 

připraveno k zapůjčení tandemové horské kolo 

(dvojkolo) značky Mrázek. Velikost je univerzální (tedy 

na všechny výšky postavy). 

Kolo je možné využít buď na jednorázové akce, nebo si 

je pronajmout dlouhodobě. 

Před zapůjčením je nutné sepsat s ředitelkou či 

zástupkyní TyfloCentra Jihlava výpůjční smlouvu a složit 

vratnou kauci (informace o její výši i o půjčovném 

naleznete v ceníku služeb uvedeném níže či na 

webových stránkách www.tyflocentrumjihlava.cz.  

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

chvíli půjčeno.  

Půjčovné :  
 
150,- Kč/den  
300,-Kč/víkend  
150,-Kč/každý další den  
 
 

Vždy bude vybrána vratná kauce: 3.000,- Kč 
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ZAJÍMAVOST 

Mýty, kterým spousta lidí věří. 

 
Býky přitahuje červená barva.   
Dobytek je barvoslepý. Například v seriálu Bořiči mýtů 
tento mýtus vyvrátili tak, že před býkem mávli červenou, 
bílou i modrou vlajkou a jemu to bylo úplně jedno.  
Prostě jde po tom, co se hýbe.  
 
Blesk neudeří nikdy dvakrát na stejné místo.   
Například v Americe do budovy empire state building za 
rok udeří blesk minimálně stokrát. 
 
Vitamín C je dobrý proti nachlazení.  
Pokud hned běžíte do lékárny pro vitamín C, abyste se 
nákaze ubránili, ušetřete si čas i peníze. Vědci totiž 
zjistili, že tabletky jako prevence v podstatě neúčinkují  
a nedokáží ani výrazně zkrátit probíhající nachlazení. 
Lékař Ivo Procházka přichází s tím, že nasazení 
vitaminu C v tabletách v průběhu onemocnění je 
přínosem pouze pro výrobce doplňků stravy, ne pro 
pacienta. 
 
Nehty rostou i po smrti. 
Po smrti nehty nerostou, pouze to tak může vypadat, 
protože kůže se smršťuje. K tomu, aby rostly nehty je 
zapotřebí glukózy.  
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Různé části jazyka rozpoznají různé chutě. 
I do učebnic biologie se dostala mapa jazyka, která 
přehledně ukazuje, jak tento náš nedocenitelný 
pomocník vnímá jednotlivé druhy chutí: chuťové pohárky 
na špičce cítí sladké chutě, slanost vnímají postranní 
části hned za špičkou, kyselost pak opět obě okrajové 
části hned za receptory slanosti a hořkost zaznamenává 
zadní část jazyka. Teprve před necelými čtyřiceti lety se 
definitivně ukázalo, že tato krásná teorie je bezmála sto 
let opakovanou nepravdou, kterou se nikdo z vědeckého 
světa prostě jen nepokusil vyvrátit. Pravda je, že celá 
plocha jazyka dokáže vnímat všechny čtyři typy chutí.  
 
 Když budete prokřupávat klouby, dostanete 
artritidu. 
"Když si budeš ‘křupat’ klouby, budeš mít artritidu!" 
Pokud si rádi prokřupáváte klouby na prstech nebo 
kdekoli jinde, určitě jste tenhle zděšený výkřik už párkrát 
slyšeli. Můžete být ale naprosto v klidu. Nic podobného 
nehrozí. Co vlastně způsobuje zvuk, který někomu 
přináší uvolnění a jinému z něj zhnusením ztuhnou rysy? 
Kloub je obklopen tzv. synoviální tekutinou, kterou 
můžete znát i pod označením "kloubní maz". To je vazká 
kapalina uvnitř kloubního pouzdra, která klouby, laicky 
řečeno, promazává a snižuje tření kloubních ploch. Když 
klouby povytahujeme nebo ohýbáme za účelem 
křupnutí, napínáme tak kloubní pouzdro, které zvětšuje 
svůj objem a v kapalině se tak vytvoří podtlak. Plyny 
rozpuštěné v synoviální kapalině se spojí a utvoří 
bublinku. Ta potom praskne a utvoří rázovou vlnu - a 
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lupnutí je na světě. Klouby si nemůžete křupnout hned 
znovu, protože trvá zhruba půl hodiny, než se plyny v 
synoviální kapalině opětovně rozptýlí. 
 
Mount Everest je nejvyšší hora na světě 
Mount Everest se podle posledních měření tyčí do výšky 
8 850 metrů je suverénně nejvyšší horou světa. Jenže 
hory nejsou vyhlídkové věže a s jejich výškou je spojena 
jedna zásadní otázka: Co a odkud vlastně 
měřit? Everest je bezpochyby nejvyšší horou měřeno od 
hladiny moře, ale pokud bychom sáhli po jiné 
metodologii, rázem se vynoří konkurent a to to havajská 
sopka Mauna Kea, která by se na čelo žebříčku dostala 
při měření od základny po vrchol: špici má sice jen 4 245 
metrů nad hladinou moře, ale její stěny padají až do 
hloubky 5 959 metrů pod hladinu. Celková výška tedy 
činí 10 204 metrů! 
 
Lidé mají pět smyslů 
 
Většina lidí na otázku „Kolik má člověk smyslů?“ bez 
zaváhání odpoví, že pět: zrak, sluch, čich, hmat a chuť. 
Toto rozdělení sice uznávali už řečtí filozofové, ale 
moderní věda tvrdí, že do zmíněné definice spadá 
mnoho dalších schopností vnímat okolní svět. Patří mezi 
ně smysl pro rovnováhu (tedy vlastně způsob vnímání a 
zohlednění gravitačního pole), dále rozeznávání tepla a 
chladu, schopnost cítit bolest nebo takzvaná 
propriorecepce, tedy vnímání polohy a pohybu 
jednotlivých částí těla. Kromě výše jmenovaných 
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„nadstandardních“ smyslů by se podle přesvědčení 
mnoha odborníků měl mezi smyslové vjemy počítat i 
pocit hladu a žízně. Ačkoliv si je jen málokdo vědom, že 
výše zmíněné smysly jsou plnohodnotnými partnery 
tradiční pětky, na jejich funkci a důležitosti to nic 
nemění.  
 
Velkou čínskou zeď uvidíte z Měsíce pouhým okem 
 
Podle velmi dlouho tradované „pravdy“ je Velká čínská 
zeď jedinou lidmi vytvořenou stavbou, která je pouhým 
okem viditelná z Měsíce vzdáleného průměrně 385 000 
km. Jenže z našeho přirozeného satelitu jsou z lidských 
výtvorů na Zemi pozorovatelná jen noční světla 
především v oblasti velkých aglomerací. Zeď by však 
okem nebyla vidět, ani kdyby ji Číňané nasvítili jako 
vánoční stromek. Dokonce ani s poměrně výkonným 
dalekohledem ji není snadné detekovat. Stavba je totiž 
nesmírně dlouhá, ale v nejširším místě měří jen devět 
metrů a navíc má stavební materiál stejnou barvu jako 
okolní krajina. Při dokonalých optických podmínkách by 
mohl být z Měsíce pouhým okem zachytitelný jen objekt, 
který má v průměru zhruba 110 km a víc.  
 
Na ptáčata se nesmí sahat, rodiče by je opustili. 
To je jedna z fám, která se mezi lidmi traduje. U ptáka 
nevadí, když se ho člověk dotkne. Mláďata jsou 
neposedná, šotoří se, a tak často vypadnou. Nejlepší je 
dát mládě na nejbližší keř nebo větev, rodiče si ho tam 
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najdou a dokrmí. Největším rizikem jsou pro ně kočky, 
psi, ale i děti, které se s nimi snaží mazlit. 
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IN – OUT 
 

Overturismus 

Před 60 lety po světě jezdilo 70 milionů lidí. Dnes 

planetu devastuje 1,4 miliardy turistů. Pojem 

overturismus se dostává do slovníků nejen 

sociodemografických a ekologických odborníků. 

Overturismus zmínění autoři definují jako „nadměrný růst 

počtu návštěvníků, který vede k přeplněnosti  

v oblastech, kde obyvatelé trpí důsledky dočasných  

a sezónních špiček cestovního ruchu, které si vynutily 

trvalé změny jejich životních stylů, přístupu k občanské 

vybavenosti a obecnému blahobytu“. Do češtiny 

můžeme tento pojem přeložit jako přeturistováno. Onen 

fenomén zároveň znamená, že místní, kteří v oblíbených 

destinacích žijí, nebo je mají ochraňovat, mají turistů nad 

hlavu. I Mona Lisa je vyčerpaná. A není sama. Ještě 

nedávno jsme se smáli „šikmookým“ turistům, že místa, 

která navštíví, vidí až z fotek, protože se na ně na místě 

dívají pouze skrze fotoaparát. A dnes jejich příklad 

následuje celý svět. Dřív si ale aspoň o něčem takovém 

museli lidé přečíst. Dnes takovou „masovost“ vyvolá pár 

dobře mířených fotek na Instagramu. Aby ochránila své 

historické a národní klenoty, zavedla proto řada míst, 

mezi nimiž je Amsterdam, Bali, Edinburgh, Irsko, Řím  

a Benátky, turistické daně. I Praha se v posledních 
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letech potýká s fenoménem nadměrného turismu, s tzv. 

overturismem. Situace přitom začíná nabírat dramatický 

vývoj – v poslední dekádě se počet návštěvníků 

prakticky každoročně zvyšuje o půl milionu. Z dalších 

českých destinací lze jmenovat: Český Krumlov, zámek 

Lednice, Adršpach, Beskydy – Radhošť, Pravčická 

brána, cesta korunami stromů na Lipně, Macocha, 

nejznámějším „Václavákem“ v horách je Sněžka, vodáci 

mají ten svůj na Vltavě v úseku mezi Vyšším Brodem  

a Krumlovem - vodácká dálnice je jako majáles, Šumava 

v okolí Modravy a Kvildy, Lysá hora, Pálava, Lednicko-

valtický areál... 

Zdroj: www.idnes.cz 

www.flowee.cz 

 

 

 

http://cestovani.idnes.cz/stopem-vltava-sjezd-reky-vodaci-dnv-/po-cesku.aspx?c=A160721_2261189_po-cesku_hig
http://www.idnes.cz/
http://www.flowee.cz/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 

 

TÝDEN SENIORŮ V ZOO JIHLAVA 

• Kdy: 1. 10. 2019 

• Kde: Březinovy sady 5642/10 

Každý den svezeme tělesně znevýhodněné seniory 

zoologickou zahradou ve speciálním elektrickém voze. 

 

TERAPIE VLAKEM 

Fascinující turistický zážitek v podání fascinující ženy, 

která bude též hostem projekce. 

• Kdy: 2. 10. 2019 v 19:30 hod. 

• Kde: Kino Dukla Jihlava 

• Vstupné: 65,- Kč, členové CDF 45,- Kč 

Rezervaci lze provést na emailu cdf@c-d-f.cz, na 

telefonním čísle 774 101 686 nebo na facebooku CDF. 

 

DLOUHÁ NOC LIVE - HELENA VONDRÁČKOVÁ 

• Kdy: 4. 10. 2019 

• Kde: DKO Jihlava 
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• Vstupné: 690 Kč - 890 Kč 

PRÁZDNINY V EVROPĚ — LADISLAV ZIBURA 

• Kdy: 16. 10. 2019 

• Kde: DIOD – divadlo otevřených dveří, Jihlava 

• Vstupné: 150 – 190 Kč 

 

DEN GIBONŮ V ZOO JIHLAVA 

• Kdy: 26. 10. 2019 

• Kde: Jihlava, Březinovy sady 5642/10 

• Vstupné: dospělí 110 Kč, děti 60 Kč 

 

23. MFDF JI.HLAVA 

23. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů 

Ji.hlava 

• Kdy: 24. 10. 2019 – 29. 10. 2019 

• Kde: Jihlava, Komenského 22 

• Více informací o akci 23. MFDF Ji.hlava na: 

http://www.hdj.cz/ 

 

https://www.informuji.cz/mesto/jihlava/
https://www.informuji.cz/mesto/jihlava/
http://www.hdj.cz/
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AKCE V ŘÍJNU 
 

1. 10. 2019  úterý - MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA 

Zavítejte s námi do Muzea Vysočiny Jihlava, na výstavu 
s názvem Jihlavský havířský průvod aneb archeologické 
muzejní havíření. Můžete zde shlédnout dětské havířské 
kroje a nejnovější archeologické nálezy v Kraji Vysočina. 
Sraz v TC na Brněnské 8, v 9:45 hod. nebo přímo před 
muzeem na Horním Masarykově náměstí v 10:00 hodin.  
 
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 30. 9. 2019 

 

8. 10. 2019 úterý – ZVUKOVÁ STŘELBA 

Přijďte se zúčastnit turnaje ve zvukové střelbě. Začátek 

turnaje v 10:00 hod na adrese Chlumova 1a. Nejlepší 

střelec se může těšit na odměnu. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 10. 2019 

 

15. 10. 2019 čtvrtek – PO STOPÁCH SOCH  

MICHALA OLŠIAKA 

Pojďte s námi putovat za sochami Michala Olšiaka 
v okolí Žďáru nad Sázavou. Tento sochař a malíř je 
autorem desítek soch z betonu a písku nebo kamene, 
které se nacházejí zejména v jeho rodném kraji Žďáru 
nad Sázavou, ale i na území České 
republiky, Německa či Itálie.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
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Sraz v TC, Brněnská 8, v 7:30 hodin, popřípadě v 7:55 
v hale na autobusovém nádraží.  

Odjez z Jihlavy autobusem v 8:10 směr Žďár nad 
Sázavou. Příjezd do Žďáru v 9:10 hodin, kde 
přestoupíme na autobus, který nás doveze do Hamrů 
nad Sázavou. Zde se vydáme pěšky po stopách soch 
s názvem Hamroň, Mamlas či Kůň.  

Předpokládaná délka pěší procházky je cca 6 km. 

Na oběd se vydáme zpět do Žďáru nad Sázavou. 
Odjezd ze Žďáru ve 14:35 hod., popřípadě v 15:15 
hodin. Počítejte raději s příjezdem do Jihlavy v 16:15 
hodin. 

V případě nepříznivého počasí bude náhradní program. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 10. 2019 

 

21. 10. 2019 pondělí – 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 18. 10. 2019 

 

22. 10. 2019 úterý – iPhone KURZ 

Ať jste začátečníci či pokročilí uživatelé mobilního 

telefonu iPhone, přijďte si za našimi kolegy panem 

Jakubíkem a panem Suchým osvěžit znalosti, jako např. 

aktualizace iOS a aplikací, iCloud (nastavení, uložení, 
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záloha), WhatsApp, Messenger, Najít iPhone, Můj vlak, 

Mobilní bankovnictví. 

Kurz se bude odehrávat na Brněnské 8, či na Chlumové 

1a, místo bude brzy upřesněno.  

Začátek kurzu v 10:00 hodin., ukončení kurzu cca 

v 15:00 hodin. Předpokládaná délka kurzu je 4 hodiny, 1 

hodina bude věnována polední pauze. Pro zájemce 

objednáme k obědu pizzu, popřípadě si můžete vzít 

vlastní občerstvení, které Vám rádi ohřejeme. 

Max. počet účastníků je 6, bude záležet na pořadí 

nahlášených zájemců.  

V případě velkého zájmu uživatelů budeme kurz 

opakovat. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 18. 10. 2019. 

 

24. 10. 2019 čtvrtek – SETKÁNÍ SE SVĚTLUŠKOU – 
KAVÁRNA POTMĚ 

Do Jihlavy opět zavítá kavárna POTMĚ, v rámci 23. 

Ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. 

Kavárnu POTMĚ organizuje Světluška, která je 

dlouhodobým projektem Nadačního fondu Českého 

rozhlasu a pomáhá dětem a dospělým s těžkým 

zrakovým postižením.   
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Světluška podporuje také naši organizaci, a proto 

neváhejte a přijďte kavárnu POTMĚ podpořit.  

Sraz v TC Brněnská 8 ve 12:45 hod. nebo přímo před 

kavárnou POTMĚ na Horním Masarykově náměstí 

v Jihlavě ve 13:00 hodin. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 22. 10. 2019. 

 

25. 10. 2019 pátek – KURZ SEBEOBRANY 

Ve spolupráci s profesionálním lektorem panem 
Stanislavem Vaňkem proběhne další lekce sebeobrany. 
Trénink bude probíhat v Sk Jihlava - Gauner Club, 
Okružní 4628/2 od 13:00 hod. Sraz v TyfloCentru 
Jihlava, o.p.s. na Brněnské 8 v 12:15 hod - 
NEJPOZDĚJI. S sebou budete potřebovat: sportovní 
oblečení, ručník, pití. Tento kurz sebeobrany podpořil 
finančně nadační fond Českého rozhlasu Světluška. 
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 23. 10. 2019. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci říjnu 

 
Ladislav Limberk 

Pavel Čížek 

Aleš Zdražil 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺  

 

Manželka už ztratila trpělivost s pitím svého manžela 

a rozhodla se, že ho postraší a vytrestá. 

Převlékla se za Lucifera, a když se v noci připotácel 

opilý domů, tak na něj zpoza rohu vyskočila 

a zavřeštěla. 

Manžel si ji prohlédl a s klidem gentlemana odpověděl: 

"Mě nevyděsíš frajere. 

15 let jsem ženatej s Tvojí ségrou!!!" 
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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 774 064 330 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
www.tyflocentrumjihlava.cz 
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