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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 
Měsíce letí jako splašené a máme tady už listopad. Ani 

se nenadějeme a bude tady konec roku. 

Listopad je krásný měsíc, kdy se příroda zbarvuje do 

líbivých barviček, sbírají se podzimní plody a příroda se 

připravuje na zimní odpočinek. Samozřejmě k podzimu 

patří také sychravé počasí a mlhy, které nás již stačili 

potrápit. 

Na začátku listopadu si připomínáme Památku 

zesnulých neboli „Dušičky“. Vzpomínáme na své blízké 

a přátele, kteří již nejsou mezi námi, navštěvujeme 

hřbitovy, kde tiše vzpomínáme na zesnulé. 

Ohlédněme se za akcemi, kterých jste se mohli v říjnu 

zúčastnit. Nabídli jsme Vám zvukovou střelbu, návštěvu 

Muzea Vysočiny, trénink paměti, kavárnu POTMĚ, kurz 

sebeobrany a nechyběl ani pěší výlet, tentokrát po 

stopách soch Michala Olšiaka v okolí Žďáru nad 

Sázavou. 

V listopadu Vám nabídneme nejenom pravidelné akce -  

kurz sebeobrany, trénink paměti, zvukovou střelbu, ale 

také tradiční podzimní akci, kdy navštívíme pana Kotrbu, 

který si pro nás připraví ochutnávku čajů s možností 

zakoupení vybraných čajů značky Sonnentor. Pro 
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klientky máme také zajímavou besedu o karcinomu prsu, 

především o jeho prevenci a mnoho dalších informací 

týkajících se tohoto tématu.  

Neváhejte a přijďte za námi na společné akce. 

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 
 
 
Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii  
  
Žánr: Cestopisy 
Autor: Ladislav Zibura 
Čte: Ladislav Zibura 
Rozsah: 1 audiodisk (09:54:42) 
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 
Ladislav Zibura se rozhodl probádat Kavkaz. Očekává 
nenáročný výlet, situace se mu ale brzy vymkne  
z nohou... Alkohol teče proudem a mladý dobrodruh 
důvěrně poznává kulturu plnou pohostinnosti, 
rozhodných slov a sovětské nostalgie. 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Nová kompenzační pomůcka SILVERCREST®  

Multifunkční teploměr s Bluetooth 

Rádi bychom Vám představili novou kompenzační 

pomůcku, kterou jsme nyní v TyfloCentru zakoupili. 

Jedná se o multifunkční teploměr. Tento teploměr není 

sám o sobě ozvučen hlasem, ale po propojení 

s mobilním telefonem přes bluetooth, Vám mobilní 

telefon naměřené údaje vyčte. Jediné, co musíte udělat 

je, nainstalovat si do mobilního telefonu aplikaci 

HealthForYou. 

Teplotu lze měřit jak v uchu, tak na čele.  Teploměr je 

také vhodný k měření teploty objektů a tekutin.  

Technické parametry: 

LCD podsvícený displej, Zvukový signál na konci 

měření, Optický alarm při naměření vysoké teploty 

Ukazatel data a času, Automatické vypnutí, Možnost 

přepínání °C / °F 

Cena: 399,-Kč 

Možnost zakoupení    https://www.lidl-shop.cz 

https://www.lidl-shop.cz/
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Pokud byste měli zájem se s touto kompenzační 

pomůckou více seznámit a následně si ji třeba vypůjčit, 

oslovte nás a my si s Vámi sjednáme schůzku.  
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AKTUALITY V MHD 
 

Zastávka Na Brněnském mostě 

Opět je v provozu zastávka MHD na Brněnském mostě 

naproti City Parku. Slouží jako stanoviště linkám MHD B, 

C, N, 12, 32 a 42. 

 

Dočasný přesun zastávky Na Helenínské 

Od pondělí 14. 10. 2019 se bude po dobu jednoho 

měsíce opravovat zastávka Na Helenínské ve směru 

jízdy na Hlavní nádraží ČD. Dočasná zastávka je 

umístěna cca o 100 m výše. 

 

Nová zastávka na lince 3 

Od pondělí 28. října 2019 bude v provozu nová zastávka 

"P + R Žižkova" na lince 3 v blízkosti čerpací stanice 

Tank ONO na ulici Žižkova.  
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MŮŽETE SE O NÁS DOČÍST V 5PLUS2 
 

Tradice pokračuje 

Vychází nahý kalendář další neziskové organizace 

První nahý kalendář vznikl již v roce 1999 v rámci 

dobročinné sbírky v Anglii. Na tuto „tradici“ se rozhodlo 

navázat i TyfloCentrum Jihlava, neziskovka, která již 16 

let poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na 

Vysočině. Tři zaměstnankyně se svlékly, a nafotily nahý 

kalendář pro dobrou věc. 

Kde se vzala myšlenka nafotit kalendář, a ještě ke 

všemu nahý? 

„Už v loňském roce, když 

jsem fotil s kamarádkou 

Veronikou Komoňovou, 

vzešel od ní nápad nafotit 

něco pro dobrou věc. 

Shodou okolností jsem se 

tou dobou domlouval na 

focení benefičního plesu pro 

jihlavské TyfloCentrum. Při 

focení plesu se začala rodit 

konkrétnější myšlenka. Co 

takhle nafotit kalendář, který 
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by TyfloCentru pomohl?“ říká fotograf Tomáš Raur  

z Třebíče. 

Do focení se zapojily tři zaměstnankyně, ale i další 

dobrovolnice. Celý kalendář je pojat stínovými fotkami 

žen zahalených právě jen stínem. Nahota a stín mají 

vyjadřovat zranitelnost, ale i schopnost orientovat se ve 

tmě. Nevidomí lidé vnímají krásu všemi dalšími smysly, 

sluchem, hmatem i čichem. Kalendář chce přitáhnout 

pozornost, možná trochu šokovat. 

„Jdeme tak trochu s „kůží na trh“, a to doslova a do 

písmene, ale víme, že je to na potřebnou věc (smích), 

fotky jsou decentní a myslím, že jsou koncipovány tak, 

že není za co se stydět, že to nikoho neuráží, říká  

s úsměvem Iveta Bělovová, ředitelka organizace.  

A přidávají se i ostatní pracovnice. 

„Zkrátka jsme se svlékly do naha a já věřím, že lidé 

budou kalendář rádi kupovat, až se dozví, z jakého 

důvodu vznikl“, dodává Petra Kuncová. 

„Při focení aktu, kde mám pásku přes oči, jsem si 

uvědomila, jak strašně těžké je pózovat se zavřenýma 

očima, protože najednou cítíte, jak je složitá stabilita  

a koordinace těla, nevěděla jsem, jak se tvářit. Zraková 

kontrola byla najednou pryč. V tu chvíli si člověk 

uvědomí, že takové pocity nevidomý člověk prožívá 

každý den, “ hovoří o svém zážitku Andrea Hančíková. 
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Na co bude výtěžek z kalendářů určen? 

„Výtěžek z prodeje kalendářů bude celý věnován na 

zakoupení služebního automobilu. Vzhledem k tomu, že 

počet našich klientů stále stoupá, jsou z různých koutů 

Vysočiny a dojíždění je složité, rozhodli jsme se, že je 

pravý čas pořídit si služební automobil pro terénní 

služby. Každý, kdo pracuje v neziskové sféře, ví, jak 

těžké je získat jakékoli finanční dary na svou činnost. 

Služební vůz je pro nás drahá záležitost, a proto jsme se 

rozhodli získat část peněz netradičním způsobem.“ 

Přejděme tedy k Vaší činnosti. Co vlastně lidem se 

zrakovým postižením nabízíte?  

Nabídka našich služeb je široká a věříme, že si každý 

klient vybere to, co potřebuje. Od registrovaných služeb 

ze zákona, kde řešíme každodenní problémy, se kterými 

se zrakově postižení lidé musí vyrovnávat, realizujeme 

aktivity směřující smysluplnému trávení volného času.  

V neposlední řadě též pomáháme s nalezením  

a udržením zaměstnání. Mezi nejdůležitější činnosti patří 

výuka na speciálních kompenzačních pomůckách, PC  

a mobilních telefonech. Poskytujeme také odborné 

poradentství a všechny další činnosti tak, abychom co 

nejvíce zmírnili dopad zrakového postižení v životě 

našich klientů. 
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Zleva: Iveta Bělovová, 

Andrea Hančíková a Petra Kuncová 

 

Jak mohou pomoci svým blízkým rodinní příslušníci 

nebo známí? 

„Pokud máte ve svém okolí zrakově postiženého 

člověka, a chcete mu pomoci, sjednejte si u nás osobní 

schůzku. Probereme s vámi vaši situaci, pomůžeme  
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s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek,  

a nabídneme další vhodné služby.“ 

Kdy se můžeme těšit na kalendář? 

„Kalendář začneme prodávat od 1. prosince 2019 až do 

konce března 2020. Na tuto sbírku bude zřízen 

transparentní účet. Chceme dát lidem něco hezkého za 

jejich podporu. Dárců si vážíme a tak k nim chceme 

přistupovat otevřeně a zodpovědně. Děkujeme fotografu 

Tomášovi Raurovi za jeho nabídku a nápad vytvořit 

tento kalendář zcela nezištně a ve svém volném čase. 

Závěrem chceme poděkovat všem lidem, kteří fandí naší 

práci“, zakončuje rozhovor Iveta Bělovová. 

Sledovat nás můžete na našich webových stránkách  

a facebooku na profilu TyfloCentrum Jihlava, kde 

najdete veškeré aktuální informace. 

 

 

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 
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ZVUKOVÁ STŘELBA 
 

V úterý 8. 10. jsme se opět sešli na Chlumové, abychom 

Vám zprostředkovali oblíbený turnaj ve zvukové střelbě. 

Účast byla jako vždy hojná a zavládla tu tradiční 

soutěžní atmosféra.  

Střelci byli tentokrát rychlí a sami požádali ještě o jedno, 

tedy třetí kolo turnaje.  

Po úspěšném dostřílení jsme se s chutí zakousli do 

objednané pizzy.  

V tabulce umístěné na konci článku můžete vidět, jaké 
bylo pořadí jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje 
zapojili. Vítězem se stal pan Zdeněk Šopa a odnesl si 
zaslouženou odměnu!  
 
Gratulujeme nejen vítězi, ale i ostatním hráčům. 
Těšíme se na příští turnaj ve zvukové střelbě! 

Pořadí Jméno 
1. 

Kolo 
2. 

Kolo 
3. 

Kolo 
Celkový 

počet bodů 

1. Z. Šopa 98,8 100 99,5 298,3 

2. J. Vondra 98,8 99,9 88,4 287,1 

3. P. Limberková 97,4 98 89,5 284,9 

4. R. Dolejší 88,6 92,9 93,4 274,9 

5. I. Ptáčková 79,8 92,6 89,4 261,8 

6. H. Heuschneiderová 76,9 82,6 86,8 246,3 

7. B. Tesková 53,7 64,1 82 199,8 



15 
  

 

 

 

PO STOPÁCH SOCH MICHALA OLŠIAKA 
 

Bylo úterý 15. října 2019 a s našimi uživateli jsme 

vyrazili na plánovaný výlet do Žďáru nad Sázavou. 

Cílem dnešního výletu byly dvě sochy vytvořené panem 

Michalem Olšiakem. Pan Olšiak narozený ve Žďáře se 

věnuje malířství, ale také sochařství. Své sochy umisťuje 

do krajiny a jsou to monumentální plastiky z pískovce  

a betonu.  

My jsme se vydali do obce zvané Hamry nad 

Sázavou, kde jsme měli první zastavení u Hamroně. Jak 

se píše na stránkách obce: „Je to takové abstraktní 

pojetí šneka a žáby v jednom. Dlouho jsme přemýšleli, 

jak toto dílo nazvat. Chtěli jsme něco k názvu obce a pak 

přišel nápad: „HAMROŇ“! Ten se líbil i autorovi 

Michalovi, a tak tedy zde máme našeho Hamroně, který 

vítá všechny návštěvníky naší obce, kteří k nám 

přicházejí v dobrém úmyslu od Žďáru nad Sázavou. Je 

to takový náš strážce.“ 

Po vyfocení u Hamroně jsme se vydali dále po 

pěšině, až jsme dorazili k další soše, zvané Mamlas. 
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Jedná se o první sochu vytvořenou Michalem Olšiakem. 

Je odtud pěkný výhled na rybník Dívka, Hamry nad 

Sázavou a Žďár s poutním kostelem Zelená Hora. 

Od sochy jsme se ubírali na MHD zastávku do 

Žďáru nad Sázavou, a jelikož jsme měli dosti času, šli 

jsme se vyfotit na zámecké nádvoří. Pak už následoval 

oběd v restauraci kousek od žďárského autobusového 

nádraží. Po cestě jsme si nasbírali lískové oříšky pod 

vzrostlými stromy. Výlet byl trochu větrný, ale i tak jsme 

si ho velice užili a třeba se někdy podíváme na další 

sochy pana Olšiaka. 

 Článek napsala slečna Kuncová 
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Fotografie u Hamroně. Na fotografii pan Tomek, pan Šopa, 

paní Heuschneiderová, pan Vondra 
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SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA 2019 
 

Dne 16. 10. 2019 se uskutečnila sbírka Bílá 

pastelka, která podporuje osoby se zrakovým 

postižením. Letošní sbírka byla jubilejní, slavila 20 let od 

jejího vzniku. U nás v jihlavském TyfloCentru sbírka 

probíhala taktéž, za pomoci dobrovolníků středních škol. 

Již poněkolikáté se sbírky účastnili studenti Střední 

odborné školy sociální u Matky Boží Jihlava a poprvé 

také studenti Akademie Světlá nad Sázavou z oboru 

sociální činnost.  

Studenti byli zdatní a vybrali opravdu úctyhodnou 

částku na podporu osob se zrakovým postižením. Tímto 

jim velice děkujeme za pomoc. Rádi bychom též 

poděkovali profesorkám a to paní magistře Jakubíkové  

a paní magistře Vilimovské za uvolnění studentů (bez 

nich by to opravdu nešlo).  

V neposlední řadě děkujeme našim milým klientkám 

paní Hance Heuschneiderové, paní Lence Šulerové  

a paní Petře Limberkové, které již po několikáté 
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pomáhaly ve sbírkový den. Ještě jednou velké díky 

všem a těšíme se na příští rok zas!  

Tým TyfloCentra! ☺ 

Článek napsala slečna Kuncová 
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WORKSHOP IPHONE 
 

Dne 22. 10. 2019 proběhl u nás v organizaci workshop, 

který byl zaměřen na práci s kompenzační pomůckou 

mobilním telefonem iPhone. Workshop měl omezenou 

kapacitu účastníků, celkem se zúčastnilo 6 osob. Kurz 

tak mohl být individuální a lektoři se mohli více věnovat 

jednotlivým účastníkům.  Ti z Vás, na které se již pro 

obsazenou kapacitu nedostalo místo, nemusíte zoufat. 

Workshop bychom chtěli pro velký úspěch ještě do 

budoucna zopakovat. O jeho realizaci se dozvíte opět 

z plánu akcí, který je součástí časopisu.  

A jak workshop probíhal?  

Probíhal v časovém rozmezí 5 hodin a byl opravdu 

intenzivní. Nejednalo se pouze o teoretický výklad od 

lektorů, kteří se skvěle doplňovali ale i praktická cvičení. 

Obsahem workshopu byly aktualizace, novinky 

v operačním systému iOS 13, aplikace pro zasílání 

zpráv - messenger a WhatsApp, aplikace Stocard což je 

aplikace, která Vám uvolní peněženku a umožní uložení 

věrnostních karet z různých obchodů do mobilního 

zařízení. Závěr workshopu byl zaměřen na snad jednu 

z nejdůležitějších věcí a to zálohování iPhone pomocí 

iTunes.  Pokud Vás obsah semináře zaujal a měli byste 

nějaké dotazy ohledně zmíněných aplikací, neváhejte se 

na nás obrátit.  
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KAVÁRNA POTMĚ 
 

Ve čtvrtek 24. 10. jsme se s našimi klienty vydali na 

pohodové posezení u kávy. Nebylo to však ledajaké 

posezení, ale posezení v kavárně POTMĚ na jihlavském 

Masarykově náměstí.  

Před kavárnu POTMĚ jsme přivezli také tandemové 

kolo, na kterém si kolemjdoucí mohli vyzkoušet jízdu po 

Masarykově náměstí. Této možnosti využili především 

studenti. Na kolo nasedali s velkým odhodláním, které 

jim vydrželo po celou dobu jízdy. Možnost vyzkoušet si 

jízdu na tandemovém kole lidé velice ocenili a při jízdě si 

vyzkoušeli také mezilidské vztahy  

a uvědomili si důležitost vzájemné komunikace. 

Kavárna POTMĚ je unikátní koncept plně zatemněné 

kavárny, v níž obsluhují zrakově postižení již od roku 

2006. Projekt přibližuje vidícím svět nevidomých  

a představuje je v jiné roli – v roli těch, na které jsou 

vidící návštěvníci v kavárně odkázáni a na které se 

mohou při pohybu ve tmě plně 

spolehnout. Návštěvníkům skýtá možnost vyzkoušet si 

život těch, kteří z role zrakově postižených nevystoupí 

většinou celý život. Výtěžek putuje na pomoc těžce 

zrakově postiženým dětem a dospělým.  
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Kavárnu POTMĚ pořádá Světluška, která je 

dlouhodobým projektem Nadačního fondu Českého 

rozhlasu. 

Ti z nás, kdo jsme s touto kavárnou prozatím ještě 

neměli zkušenost, jsme napjatě očekávali, jak bude celá 

akce probíhat. Do kavárny jsme vstupovali po 

skupinkách, přičemž se každý člověk držel pravou rukou 

pravého ramene člověka před sebou. Tímto způsobem 

jsme se přesunuli pod vedením paní Moniky Belynské, 

ke stolečkům, kde nás paní Belynská usadila a u níž 

jsme si také objednali nápoje. Netrvalo dlouho a naše 

objednávky na čaj, či kávu, byly vyřízené. Po té, co si 

každý našel svůj šálek a sušenku, jsme si mohli užít 

pohodové posezení potmě. A že tma opravdu byla! 

Pro vidícího člověka je to neobvyklý zážitek. Vnímá vše 

intenzivněji, prostě jinak. Neruší ho okolní vjemy, které 

za normálních okolností zrakem vnímá. Soustředí se na 

každý pohyb, vnímá ostatní návštěvníky a každý větší 

hluk. A co si budeme povídat, i ta káva chutná tak nějak 

jinak… ☺ 

Stejným způsobem, jak jsme do kavárny vešli, jsme se 

také dostali ven, kde jsme zaplatili zakoupenou kávu  

a na památku jsme dostali hrneček dle svého výběru 

s logem Světlušky.  
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Poděkovali jsme za příjemný zážitek a doufáme, že 

příští rok se zde znovu sejdeme! 

Článek napsala paní Cabajová 
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BURČÁK JE BURČÁK  
– NEJLEPŠÍ PŘÍMO U ZDROJE 

 
     Letos, tak jako každý rok v září jsme s přítelem 

vyrazili na vinobraní. Přítelova sestra žije ve Velkých 

Bílovicích a rodinný vinohrad je pěkně velký. Sklizeň 

zabere všechny víkendy v září a říjnu, tedy záleží na 

tom, jak dozrávají jednotlivé odrůdy vína. Je třeba si 

domluvit termín, když chcete zažít atmosféru u Bílků. 

No, nejen na pití, ale taky na práci. Vždyť to znáte. Bez 

práce, nejsou koláče, tedy víno anebo burčák. 

Mimochodem byl velice dobrý.  

     Začínali jsme v devět. Po menším informačním šumu 

se každý postavil do patřičného řádku, vyzbrojen 

kbelíkem a zahradnickými nůžkami. Šlo to. Sbírali jsme 

všechno bílé, jen martinák ne. To jsou hrozny, které 

nedorostly své zralosti. Bylo toho celkem 33 beden. 

Trvalo nám to v šesti lidech asi dvě a půl hodiny sbírat. 

Nejstaršímu sběrači bylo úctyhodných 80 let. Pan Bílek 

nejstarší už předal žezlo svému vnukovi, ovšem 

zúčastnit se musel. Vždyť je to celý jeho život.  

     Když bylo bílé sebráno, tak se naše skupinka 

přemístila na vinohrad pod vyhlídkou na Hradišti. Jo, 

kdyby měl někdo zájem, tak se tady pořádají svatby. Ale 

i kvůli výhledu, pro ty koukavé to stojí za to sem 

vyšplhat. Na svatého Václava kolem poledne byste 
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mohli vidět naši skupinku, jak bojuje s listy vinohradu  

a vystřihuje veliké, šťavnaté, modré střapce vína. Jen 

„kozí cecky“ jsme měli nechat. Je to stolní odrůda  

a nebarví. Tu nám pak nabalili domů, ať máme při 

ochutnávce na co vzpomínat. Hrozny byly slaďounké  

a šťáva nepříjemně lepila. Naštěstí občas sprchlo, tak 

nebylo tolik vos. Červeného bylo dvanáct beden. Hrozny 

byly větší, tak sběr byl i rychlejší. V jednu už probíhal 

oběd a první várka burčáčku. Ten byl slaďounký a pil se 

s chutí. Chlapi zatím nachystali lis a po obědě se začalo 

zpracovávat, co se nasbíralo. Nejdřív bíle. Ne všechno, 

prý se nechá něco na vyčištění. Pak šlo červené  

a nakonec zase bílé. Pan Bílek nejstarší to všechno 

pozoroval a vzpomínal na roky, kdy seděl v porotě, která 

hodnotila místní vína. Říkal, jak to bylo složité. Je to tak 

trochu, jako s voňavkami. Když je moc vzorků, tak 

člověk potom už neví, jak ty první chutnaly. V místnosti, 

kde se za špatného počasí konají vinné sedánky, visí 

plno diplomů. To, za jeho vína, která asi musela být 

výborná.  

     Vylisováno, našlapáno a ještě je třeba vše vyčistit  

a umýt. Až potom se může slavit. Letos jsme to zvládli 

celkem brzy. Už v pět odpoledne bylo vše uklizeno. 

Poseděli jsme ještě a po dopití džbánku jsme jeli 

k přítelově sestře domů, kde se ještě popíjelo. Spát jsme 

šli po desáté večer spokojení a šťastní, že jsme přispěli 
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k nové várce vína. Cukernatost byla vysoká. Prý 21. To 

je hodně. Bude dobrý ročník.  

    Burčák jsme rozváželi celou neděli. Přítel vezl dcerám 

a přátelům. Něco skončilo i v mrazáku. Až nám bude 

smutno po letním sluníčku, vytáhneme lahvičku  

a zavdáme si. Vždyť víte. Burčáku se má vypít tolik, kolik 

máte litrů krve. Pro ty zkoumavé to je cca 5 až 6 litrů.  

      Tak snad příští rok. A do Bílovic kdykoliv. Třeba na 

různé slavnosti, co se konají během roku. Je to 

požehnaný kraj.  

Článek napsala paní Ptáčková 
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POSVÍCENÍ, HODY, PROSTĚ, OSLAVA 
SKLIZNĚ 

 
      Je podzim a příroda se ukládá ke spánku. Co měla, 

už dala. Tak by se to dalo taky shrnout. Já letos moc 

spokojená nejsem. Kdyby měla být naše domácnost 

soběstačná, tak vyjdeme jen tak, tak. Ale tohle bude 

chtít, abych se podívala, kde jsem udělala chybu a příští 

rok ji napravit. Letos je už pozdě bycha honit, tak jdeme 

slavit to, co je. Ne?  

     Ano, je čas posvícení v Čechách a hodů na Moravě. 

O těch moravských hodech jsem už psala a ve Vracově, 

v době, kdy píšu tento článek, ještě hody chystají. Bývají 

třetí neděli v říjnu a jsou to hody tzv. císařské. To kdysi 

za Josefa II. Moudré hlavy rozhodly, že se budou 

všechny tyto slavnosti odbývat v této době, aby 

nenarušovaly polní práce. No, co myslíte. Lidi si to 

přebrali po svém a někde byly hody dvoje. Vždyť se 

scházelo příbuzenstvo, tetky a strýci z vedlejších vesnic 

přišli na kus řeči a bylo třeba je pohostit. A pak zase na 

oplátku… 

     Letos jsem zažila hody v Rozsochách. No, co vám 

budu povídat. Byla jsem trochu zaskočená. Jsem holt 

z Moravského Slovácka zvyklá na jiné věci. Taky to byl 

takový – jak bych to řekla – obraz vyňatý z celé sbírky. 

Ta se cestou ovšem někam ztratila.  
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      Je to tím, že byla přerušená tradice a hody se konaly 

nejspíš i v Bystřici. Je to trochu špatně. Je pak nižší 

účast. Zpívali písničku z Hané, Ćí só hode, naše hode… 

To mě taky udivilo a říkala jsem si, že bych jim mohla 

poradit, ať se poohlídnou i na Slovácku. Ale dost kritiky. 

Každá tradice někde začíná a hlavní je, že trvá. Patří to 

ke koloritu každé oblasti a každého národa.  

      Nedělní odpoledne bylo krásné, jako malované. My 

jsme po obědě koukali na Hruškovy nápady na primě  

a najednou se ozvalo zvonění, jako když hoří. Protože 

přední vchody jsou na vesnici určeny jen pro VIP 

návštěvy, nevěsty a pro poslední cestu, tak jsem 

usoudila, že to bude VIP návštěva. Svatby jsme si odbyli 

už o prázdninách, i když ne naši.  

      Když jsem otevřela, ve vchodě stála skupinka 

krojovaných – patrně stárek a stárka s nejbližší družinou, 

říkala jsem si. Zvali na hody. Ve čtvrt na čtyři pod májí. 

Tak jo. Dostala jsem závdavek a měla jsem to vyřídit 

pánovi domu, který byl momentálně mimo dosah.  

      Po třetí hodině jsme se vypravili na místní hřbitov, 

kde jsme zapálili svíčku a přinesli poslední jiřinky  

a k tomu nám vyhrávala kapela. Ještě zvali 

v Blažejovicích. Potom už pelášíme k májce. Ale spěch 

byl zbytečný. Hodovníci přišli až v půl čtvrté. Bylo to, 

hmm, pěkné, ale krátké. Na začátku jel vůz tažený 
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koňmi, za ním šla kapela a potom krátký hodový průvod. 

Za průvodem další spřežení. Za ním pak už jen chudák 

beran, vedený třemi pohůnky. Koukala jsem, a i se ptala, 

kde je zbytek. Prý není. Tak dobře, uvidíme, co bude 

dál.  

      Byl soud. Beranovi se vytýkaly různé nepravosti. Měl 

i svého obhájce. Vše pěkně zrýmované. Bylo to pěkné. 

Po každém činu, který byl vznesen a obhájen, si dali 

hodovníci štamprli. Tak to chvíli šlo, nakonec beránka za 

příslib, že se polepší, osvobodili. Ale příští rok asi půjde 

zase.  

     Je pravda, že jsme na konec této exekuce ani 

nečekali. Našim záměrem ten den bylo projít se. To se 

nakonec i stalo. Při procházce jsem zjistila, jak vypadá 

kalina a že školník na druhé základce pocházel 

z Rozsoch. Udělala jsem pár fotek a užívala jsem si 

krásný den.  

     Hodovníci slavili ještě v devět večer. Druhý den jdou 

do práce, tak to nesmí přehánět. Ale posvícení je jen 

jednou do roka, budiž jim to přáno.  

     Doufám, že tato tradice vydrží a příště i ten průvod 

bude delší. Pokud budou lidi, kterým bude tahle věc 

ležet na srdci, a budou dělat vše pro to, aby posvícení 

v Rozsochách bylo zajímavé, tak se to povede.  
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Držím jim palce.  

Článek napsala 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 
 

5 nezdravých sladidel, která vám mohou ublížit 

 
Cukr – dává slast i nadměrně škodí. Proto se často 

přikláníme k jeho méně kalorickým alternativám  

v domnění, že se tomu druhému vyhneme. Jenže ani 

sladidla, která se tváří neškodně, úplně nevinná nejsou. 

Na která byste si měli dávat největší pozor? 

 „Cukřík je můj kamarád, cukřík vždycky pomůže,“ šeptá 

Jessica Biel čokoládové bonboniéře v romantické 

komedii Na Sv. Valentýna. Určitě není jediná, kdo vnímá 

cukr jako zdroj síly a útěchy. Jenže takový přístup se 

odráží na váze i na zdraví. 

Proto se mnozí uchylují k cukrovým náhražkám  

v domnění, že se tak vyhnou nabírání. Ani v případě 

ostatních sladidel ale není situace růžová. Podívejte se, 

kterým z nich byste se měli vyhýbat. 

1. Surový třtinový cukr 

Sladíte třtinovým cukrem v domnění, že užíváte zdravou 

alternativu? Chyba. Oba jsou tvořeny sacharózou, 

molekulou složenou ze dvou jednoduchých cukrů – 

glukózy a fruktózy. Stejně jako u běžného cukru  

i nadměrná konzumace toho třtinového může přispět  
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k nárůstu tělesné hmotnosti a zvýšení rizika cukrovky  

a srdečních chorob. 

2. Agávový nektar 

Společně s javorovým sirupem byl nektar z agáve 

jedním z prvních tekutých rostlinných sladidel, která  

u nás platila za zdravá. Agávový sirup sestává 

především z fruktózy, která údajně nemá na hladinu 

cukru nebo inzulinu v krvi velký vliv. Proto platí za 

zdravé sladidlo a objevuje se dokonce i v občerstvení 

pro diabetiky. RNDr. Michaela Bebová, biochemička  

z Prahy, ale toto přesvědčení vyvrací: „Nadbytek 

fruktózy způsobuje ukládání tuku v játrech a vede  

k poruše v účinku inzulinu,“ vysvětluje. To může 

dlouhodobě narušit kontrolu hladiny cukru v krvi. Jinými 

slovy si na cukrovku nabíháte úplně stejně, jako když se 

ládujete normálním cukrem.  

3. Sukralóza 

Sukralóza je sladidlo prodávající se pod názvem 

Splenda. Můžete s ním osladit kávu či čaj nebo jím 

nahradit cukr při pečení. Tvrdilo se, že na rozdíl od 

běžného cukru nemá vliv na hladinu cukru v krvi ani na 

hladinu hormonů, které se na její regulaci podílejí. 

Některé výzkumy však jasně hovoří proti jejímu užívání. 

Podle nich může snižovat množství přátelských bakterií 
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ve střevech, oslabovat imunitu a zvyšovat riziko zánětu  

i nabírání. 

4. Sorbitol 

Sorbitol je cukrový alkohol, který se přirozeně vyskytuje 

v mnoha druzích ovoce a v některých rostlinách. Je 

typický jemnou chutí, pro kterou se skvěle hodí ke 

slazení nápojů a dezertů. Působí ale jako projímadlo, 

které stimuluje pohyb v trávicím traktu. Ve vysokých 

dávkách může vést ke vzniku zažívacích potíží, jako je 

nadýmání, plynatost, bolesti žaludku, křeče a průjem. 

5. Aspartam 

Populární umělé sladidlo Aspartam je běžnou součástí 

dietních verzí některých potravin, jako jsou nápoje bez 

cukru, zmrzliny, jogurty, bonbóny nebo žvýkačky. 

Studie ale jeho nadužívání spojují se snížením hladiny 

dobrého HDL cholesterolu, což je jeden z rizikových 

faktorů onemocnění srdce. U některých jedinců také 

může vyvolávat bolesti hlavy, závratě a deprese. 

Zdroj: www.prozeny.cz 

 

 

http://www.prozeny.cz/
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MALNUTRICE  
 

– současné riziko ohrožující civilizovanou 
společnost 

 
Nedostává-li tělo správné množství živin, které 
potřebuje, může nastat fáze, kterou odborníci nazývají 
malnutrice neboli podvýživa. Příčinami malnutrice jsou 
stavy spojené se sníženým příjmem živin, jejich 
zvýšenými ztrátami nebo zvýšenými metabolickými 
požadavky. 
 
Ne každý pacient trpící malnutricí musí být zákonitě na 
kost vyhublý 
 
Podvýživa nemusí být na první pohled patrná, tak jak 
jsme zvyklí u anorexie či jiných poruch příjmu potravy. 
To je také jedním z největších rizik, které přináší. 
Malnutrice se nejčastěji projevuje u seniorů zvýšenou 
mírou nechutenství, ztrátou svalové hmoty, a tím pádem 
i komplikovanou léčbou onemocnění. Velmi často je 
podvýživa u seniorů spojena s pobytem v nemocničním 
zařízení, kde se dostává stejné péče všem pacientům, 
bez ohledu na skutečnost, co který z pacientů z hlediska 
výživy doopravdy potřebuje. Je potřeba rozlišovat mezi 
nedostatkem potravy a nedostatkem živin.  
 
Jak snadno a rychle odhalit malnutrici? 
Malnutrici lze odhalit za pomoci nutričního screeningu, 
což je forma jednoduchého dotazníku 
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V České republice jsou tato výživová doporučení známá 
pod názvem ZDRAVÁ 13: 
 
1. Udržujte si přiměřenou stálou tělesnou hmotnost 
charakterizovanou BMI (18,5–25,0) kg/m2 Základem je 
hmotnost v kilogramech, která se vydělí výškou. Ta je 
nejprve převedena na metry a následně umocněna 
dvěma. Následně vyjde dvoumístné číslo. Toto číslo by 
se mělo pohybovat v rozhraní mezi 18,5 – 25.  Obvod 
pasu pod 94 cm u mužů a pod 80 cm u žen. 
 
2. Denně se pohybujte alespoň 30 minut, např. rychle 
choďte nebo cvičte. 
 
3. Jezte pestrou stravu rozdělenou do 4–5 denních jídel, 
nevynechávejte snídani. 
 
4. Konzumujte dostatečné množství zeleniny (syrové  
i vařené) a ovoce, denně alespoň 500 g (zeleniny 2× 
více než ovoce), rozdělené do více porcí. Občas si dejte 
menší množství ořechů. 
 
5. Jezte výrobky z obilovin (tmavý chléb a pečivo, 
nejlépe celozrnné, těstoviny, rýži) nebo brambory 
nejvýše 4× denně, nezapomínejte na luštěniny (alespoň 
1× týdně). 
 
6. Jezte ryby a rybí výrobky alespoň 2× týdně. 
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7. Denně zařazujte mléko a mléčné výrobky, zejména 
zakysané; vybírejte si přednostně polotučné  
a nízkotučné. 

8. Sledujte příjem tuků, omezte množství tuku jak ve 
skryté formě (tučné maso, tučné masné a mléčné 
výrobky, jemné a trvanlivé pečivo s vyšším obsahem 
tuku, chipsy, čokoládové výrobky), tak ve formě 
pomazánek na chléb a pečivo a při přípravě pokrmů. 
Pokud je to možné, nahrazujte živočišné tuky rostlinnými 
oleji a tuky. 
 
9. Snižujte příjem cukru, zejména ve formě slazených 
nápojů, sladkostí, kompotů a zmrzliny. 
 
10. Omezujte příjem kuchyňské soli a potravin s vyšším 
obsahem soli (chipsy, solené tyčinky a ořechy, slané 
uzeniny a sýry), hotové pokrmy nepřisolujte. 
 
11. Předcházejte nákazám a otravám z potravin tím, že 
s nimi budete správně zacházet při nákupu, uskladnění  
i přípravě pokrmů. Při tepelném zpracování dávejte 
přednost šetrným způsobům, omezte smažení  
a grilování. 
 
12. Nezapomínejte na pitný režim, denně vypijte 
minimálně 1,5 l tekutin (voda, minerální voda, slabý čaj, 
ovocný čaj a šťáva, vše nejlépe neslazené). 
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13. Pokud pijete alkoholické nápoje, nepřekračujte denní 
příjem alkoholu 20 g (200 ml vína, 0,5 l piva, 50 ml 
lihoviny). 
 

Zdroj https://lepsipece.cz + Odborný časopis Sociální 
služby 

https://lepsipece.cz/
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IN – OUT 
 

Hledáte návod na štěstí? Udělejte si doma pravé hygge. 

Hygge. Slovo, které hýbe celým světem. Hygge jako 

jedna z možných odpovědí na to, proč patří Dánsko 

mezi nejšťastnější země na světě. Hygge je prostě 

šťastný způsob života. Pokud hledáte klíč ke 

spokojenosti a chcete si svou domácnost zařídit podle 

této životní filozofie, čtěte dál. Co je vlastně HYGGE? 

Hyg, Hýge, Hygé? Není zase tak důležité, jak budete 

„hygge“ vyslovovat. Těžší je přesně vysvětlit, o co se 

jedná. Meik Wiking, prezident Institutu pro výzkum štěstí 

v Kodani a autor bestselleru Hygge – Prostě šťastný 

způsob života, říká, že je to, jako kdybyste chtěli vědět, 

jak se vyslovuje nějaká emoce. „Emoci nepíšete, emoci 

cítíte.“ (A. A. Milne, Medvídek Pú) Někdo hygge popisuje 

jako „umění vytvářet sounaležitost“, „útulno na duši“, 

„schopnost hodit starosti za hlavu“ nebo „hledání všeho, 

co nás uklidňuje“. Hygge je horká čokoláda v posteli. 

Hygge je, když zapálíte svíčky, zabalíte se do deky  

a čtete si knížku ve svém milovaném křesle. Hygge je 

pocit bezpečí, útulna a důvěry. „Je to atmosféra, která 

nás obklopuje, a vědomé prožívání štěstí. Je to pocit 

domova,“ popisuje hygge Meik Wiking ve své knize. 

Hyggekrog neboli váš vlastní hygge koutek. Pro někoho 

to je sezení plné polštářů v okenním výklenku, pro 
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někoho jiného to je pohodlný ušák. Hlavní je, aby vám  

v něm bylo dobře. Váš hyggekrog si můžete zařídit zcela 

podle sebe. Ideálně by měl zahrnovat deku, do které se 

můžete zachumlat, jemné světlo, případně také 

odkládací stolek na knížku, hrnek s čajem nebo 

skleničku vína. 

https://city-dog.cz/ 

 
 

https://city-dog.cz/
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

JEDNODENNÍ AKCE 

SOCHAŘ FRANTIŠEK BÍLEK 

• 5.11.2019 18:00 

• Klub Zacheus, Komenského 1350/20, Jihlava 

• přednáška historika Martina Jindry 

 

3. FESTIVALOVÝ KONCERT 

• Gotická síň radnice Jihlava 

• 8.11.2019 19:00 

 

4. FESTIVALOVÝ KONCERT 

• Gotická síň radnice Jihlava 

• 9.11.2019 19:00 

 

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 

• 11.11.2019 14:00 

• Masarykovo náměstí 
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PRŮVOD KRAMPUS ČERTŮ V JIHLAVĚ 

• 16.11.2019 17:30 - 19:30 

• Amfiteátr Jihlava - Park Malý Heulos 

 

NOC DIVADEL - PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ HORÁC  

• 16.11.2019 19:00 

• Horácké divadlo 

 

POHÁDKOVÉ ČTENÍ NA SCHODECH 

• 23.11.2019 16:00 

• Horácké divadlo 

 

VÍCEDENNÍ AKCE 

SPOLEČNĚ PROTI NADVÁZE A OBEZITĚ 

• Cvičení každé úterý 

• 3.9.2019 15:00 - 26.11.2019 16:00 

• v kulturním sále Domu zdraví 

 

SENIOREM V POHODĚ 

• Každý čtvrtek 
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• 5.9.2019 14:00 - 28.11.2019 16:15 

• V kulturním sále Domu zdraví 

 

KURZY SEBEOBRANY 

• 1.10.2019 - 31.12.2019 

• Senior Point Jihlava, Žižkova 1882/57, Jihlava  

 

JIHLAVA BEZ ODPADU 

• Výstava Odboru život. prostředí Magistrátu Jihlava 

• 2.10.2019 - 29.11.2019 

• Městská knihovna Jihlava 

 

MILUJEME JIHLAVU – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ 

• 7.10.2019 - 4.11.2019 

• Masarykovo náměstí, Jihlava 
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AKCE V LISTOPADU 
 

5. 11. 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 1. 11. 2019 

 

7. 11. 2019 čtvrtek – PŘEDNÁŠKA – Prevence proti 
karcinomu prsu 

Zveme všechny klientky, které se chtějí dozvědět 
informace o karcinomu prsu, především o jeho prevenci. 
Jak bude přednáška probíhat? Dozvíte se to 
nejdůležitější od zkušených edukátorek, vyléčených 
pacientek, naučíte se správné technice samovyšetření 
prsu na silikonovém modelu a budou Vám zodpovězeny 
veškeré otázky k danému tématu.   

Přednášku nám zprostředkují členky spolku Mamma 
Help Brno a vyléčené onkologické pacientky.  

Začátek přednášky v 10:00 hod v TC Brněnská 8.  

Délka přednášky 45 – 60 minut.  

Cena přednášky 100,- Kč. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 5. 11. 2019 
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13. 11. 2019 středa – BESEDA JUST 

Znáte švýcarskou bylinnou kosmetiku JUST? Přijďte si 
poslechnout paní Procházkovou, která Vás s touto 
kosmetikou seznámí a přinese s sebou také některé 
produkty k vyzkoušení.  

Beseda proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brněnská 
8, od 14:00 hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 11. 11. 2019 

 

14. 11. 2019 čtvrtek – OCHŮTNÁVKA ČAJŮ  

Půjdeme na exkurzi za panem Kotrbou, který si pro nás 

připravil program s ochutnávkou čajů. Začátek programu 

v 10:00 hod. Sraz v TyfloCentru Jihlava na Brněnské 8, 

nejpozději v 9:30 hod. Celková kapacita je 10 účastníků. 

Pozor! Prosíme, aby si nahlášení klienti vzali s sebou 

přezůvky. Ochutnávka bude spojena i s možností 

zakoupení vybraných čajů. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 12. 11. 2019 

 

21. - 22. 11. 2019 čt/pá – SKLÍPEK HUSTOPEČE 

Tato akce platí pouze pro předem nahlášené účastníky, 

kteří s dostatečným předstihem obdrží podrobnější 

informace o celé akci. 
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27. 11. 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 25. 11. 2019. 

 

29. 11. 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 27. 11. 2019. 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 
v měsíci listopadu 

 
 

Ing. Přemysl Píza 

Martina Roháčková 

Josef Vondra 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺  

 

Eskymák pozve svého kamaráda na návštěvu. 

Vyzvedne ho na nádraží, ale když přijedou k němu 

domů, ptá se zmatený host – „Ale kde máš iglú, Aluki?“ 

„Zatraceně… já musel nechat zapnutou žehličku!!!“ 
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DÁRCI A SPONZOŘI 

 



49 
  

 

 

 

 



50 
  

 

 

 

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 

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