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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Čas letí jako splašený a první měsíc nového roku je již 

za námi. Doufáme, že jste do nového roku vkročili tou 

správnou nohou a daří se vám dle vašich představ.  

V lednu jsme do akcí zařadili, jak se již stává tradicí, 

bruslení na horáckém zimním stadionu. Abychom si 

prodloužili vánoční atmosféru, zavítali jsme do Třeště na 

výstavu betlémů.  V lednu nesměl chybět ani turnaj ve 

zvukové střelbě či trénink paměti. Zavítal k nám také 

psycholog psů pan Desenský, s kterým jste mohli 

zkonzultovat chování svých psích miláčků.  

A na co se můžete těšit v únoru? Jelikož začal nový rok, 

připravili jsme si pro Vás již tradičně informační schůzku, 

kde se dozvíte aktuality týkající se TyfloCentra, 

plánované akce na rok 2020 a také si připomeneme 

návštěvní řád organizace a další potřebné informace.  

I nadále budeme pokračovat ve sportování, a proto 

neváhejte a přijďte si s námi zabruslit! Kdo nebruslí, 

nemusí smutnit a může s námi vyrazit na pěší procházku 
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po jihlavské cyklostezce. Těšit se můžete i na trénink 

paměti a zvukovou střelbu.  

Přejeme všem krásné dny. 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava. 
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KNIHY DO UŠÍ 
 
 
Povídky Šimka a Grossmanna 1-8  
  
Žánr: české humoristické povídky 

Autor: Miloslav Šimek, Jiří Grossmann 

Čtou: Miloslav Šimek, Jiří Krampol a další. 

Rozsah: 1 audiodisk (08:23:47) 

Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 

 
Povídky psali oba autoři původně pro svá jevištní 

vystoupení. Jedná se o  archivní zvukové záznamy 

inscenací této dnes už slavné dvojice.  
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 
 

OBJEDNÁVÁNÍ ASISTENCE PŘI CESTÁCH VLAKEM 

  
Ti z vás, kdo alespoň občas cestujete vlakem, jste jistě 

zaznamenali,  že od 15. prosince 2019 nastala na 

českých kolejích velká změna  spočívající v převzetí 

vlakových spojů na mnoha tratích soukromými  dopravci. 

To s sebou přináší i důležité změny pro cestování 

zrakově  postižených. 

 

První podstatnou změnou je způsob objednávání 

asistence. Již dříve  jsme si jako zrakově postižení 

mohli předem objednat asistenci, která  nám na 

nádražích zajistila doprovod k vlaku, od vlaku a při  

přestupech. Asistence se objednávala u Českých drah 

na zákaznické  lince 221 111 122 nebo na webové 

stránce  cd.cz/objednavka-cesty-vozickaru, kde je třeba 

zaškrtnout, že  objednáváme pouze asistenci pro osoby 

se sníženou schopností  orientace. Tuto službu ČD 
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můžeme využívat beze změny, ale pozor, jen  tehdy, 

cestujeme-li pouze vlaky Českých drah. 

 Pro objednání asistence při cestě s jakýmkoli 

dopravcem byla zřízena  nová univerzální služba 

provozovaná společností Cendis. Pro objednání  

asistence můžeme opět využít dva způsoby: 

  

 • Lze volat na linku 222 266 755, která je v provozu  

v pondělí  až pátek od 7:30 do 19:00. 

 • Asistenci lze objednat online na stránce  

OneTicket.cz/asistence a komunikovat můžeme 

případně i mailem na  adrese asistence@oneticket.cz. 

  

 Webové stránky pro objednání asistence zatím trpí 

různými dětskými  nemocemi nejen z hlediska 

přístupnosti pro zrakově postižené. Pro  toho, kdo 

nechce zápasit s vyplňováním webových formulářů, tedy 

zatím  může být jednodušší vyřídit vše telefonicky. 

Problémy s webovým  rozhraním průběžně s Cendisem 

řešíme. Pokud byste sami při využívání  webu narazili na 

mailto:asistence@oneticket.cz
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potíže, hlaste je mailem na snyrych@sons.cz. Vše bude  

předáno k nápravě. 

 

Samotné objednání asistence probíhá následovně: 

1. Zavoláte na číslo 222 266 755, kde operátorovi 

nahlásíte,  odkud, kam a kdy chcete cestovat, že nejste 

vozíčkář, ale zrakově  postižený a potřebujete doprovod 

k vlaku a při přestupech. Operátor  vyhledá vhodný spoj 

a vezme si na vás e-mailovou adresu a telefonní  číslo. 

Stejné informace lze do systému zadat i přes uvedené 

webové  stránky. 

2. Na mail vám přijde potvrzení, že vaše objednávka 

asistence  byla přijata. V tu chvíli začne operátor 

domlouvat asistenci s  příslušným dopravcem nebo více 

dopravci, pokud cestujete s přestupy. 

3. Až bude mít operátor asistenci pro vás zajištěnou ze 

strany  všech dopravců, zavolá vám, domluví se s vámi, 

kde na výchozím nádraží  se s vámi průvodce sejde  

a kde vás budou průvodci vyzvedávat na  přestupních 

stanicích. (Běžně se předpokládá, že ve výchozí stanici 

mailto:snyrych@sons.cz
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se  sejdete v hlavní hale a na přestupních stanicích  

u vlaku, kterým přijedete.) Když si takto vše potvrdíte, 

měla by být asistence  zajištěna a vy si můžete koupit 

jízdenky na příslušné spoje. 

 V podmínkách služby je uvedeno, že pro zaručené 

vyřízení požadavku je  třeba asistenci objednávat 

alespoň 48 hodin předem. Pokud budeme  objednávat 

jen 24 hodin předem, není vyřízení požadavku 

garantováno. 

 

Elektronický nákup jízdenek 

Systém OneTicket bude umět současně s objednáním 

asistence zakoupit i  jednotnou jízdenku na celou cestu,  

i když pojedete s více dopravci. 

Tato funkce bude bohužel k dispozici až koncem 

letošního roku. Pokud  tedy potřebujete koupit jízdenku 

online předem, budete se muset v  tomto přechodném 

období poprat s weby a aplikacemi jednotlivých  

dopravců nebo krajů. Přístupnost je u různých aplikací 

různá. 
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 Pokud se při elektronickém nakupování jízdenek 

setkáte s problémy s  přístupností, hlaste potíže opět na 

mail snyrych@sons.cz. Pokusíme se  s příslušnou 

organizací domluvit nápravu. V případě aplikací  

jednotlivých krajů máme při domluvě i právní argumenty, 

protože  přístupnost je pro veřejný sektor ze zákona 

povinná.  

Závěrem je dobré připomenout, že u spojů, které nejsou 

povinně  místenkové, by měl mít držitel průkazu ZTP/P 

stále možnost zakoupit  jízdenku přímo ve vlaku od 

průvodčího a bez přirážky. Toto by mělo  platit nejen  

u ČD, ale i u všech nových soukromých dopravců. 

  

Všem přeji šťastnou cestu, ať už cestujete kamkoli a s 

jakýmikoli  dopravci. 

  

 Jan Šnyrych 

 SONS ČR 

mailto:snyrych@sons.cz
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ZMĚNY V ÚHRADĚ  CENY ČAJE A KÁVY V TC 

 

Vážení klienti,  

chtěli bychom Vás informovat o nových cenách teplých 

nápojů, které Vám v TyfloCentru Jihlava rádi připravíme. 

Tyto ceny budou platné od 1. února 2020. 

Zároveň budete mít možnost si objednat kávu 

z plnoautomatického kávovaru.  

Cena čaje: 10,- Kč 

Cena kávy: 20,- Kč 

Cena kávy z kávovaru: 30,- Kč 
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PRODEJ BENEFIČNÍHO NAHÉHO KALENDÁŘE 

STÁLE POKRAČUJE! 

 

O jaký kalendář se jedná? 

Jedná se o kalendář ve formátu A3, který obsahuje 

stínové fotografie nahých žen. Do focení se zapojily tři 

zaměstnankyně, ale i další dobrovolnice. 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 nafotil pan 

fotograf Tomáš Raur z Třebíče. 

Na co vlastně přispívám? 

Koupí kalendáře přispějete na pořízení automobilu pro 

naši organizaci TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. Čím dál 

častěji se dostáváme do situací, kdy se nejsme schopni 

dopravit běžnými linkovými spoji k některým lidem se 

zrakovým postižením, kteří by potřebovali naši pomoc. 

Pořízením automobilu bychom tak chtěli zajistit 

dostupnost našich služeb i lidem, kteří bydlí v okrajových 
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částech Kraje Vysočina, nebo se nemohou kvůli svým 

zdravotním potížím dopravit do našeho centra sami. 

 

JAK SI KALENDÁŘ ZAKOUPÍM? 

Úplně jednoduše: 

Napište nám na email:hancikova@tyflocentrumjihlava.cz 

nebo nás kontaktujte na tel. č. 774 068 330, 724 

865 566 

Do e-mailu napište: 

 
1.) objednávám kalendář 
2.) počet kusů 
3.) vaše jméno 
4.) způsob vyzvednutí: 

Prosím zaslat poštou na adresu…. nebo kalendář si 

vyzvednu u vás v organizaci TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

v pracovní dny od 8:00 – 15:00 hod. na adrese Brněnská 

8,Jihlava 

5.)uhraďte částku na transparentní účet 

č.2701710645/2010, do poznámky uveďte Vaše 

jméno. (Transparentní účet je bankovní účet, do 

kterého může nahlížet veřejnost) 
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Cena jednoho kalendáře činí 500,-Kč. 

POŠTOVNÉ JE ZDARMA 

 

Děkujeme za váš zájem i vaši podporu! 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

 
www.tyflocentrumjihlava.cz 

 
 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tyflocentrumjihlava.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR3_kYcSXCeSKyMl4ZS-LQ_1lfuHcRU-zqKjO9eNBnKbEl2Rq66ezjLV5vk&h=AT2IPMZNzUk51F-gVikJA6TlfNXt5sMjlil9CBbk_o6IPlVBe-aBGYePU_KMLpGaht0vX9aqceUPDuHMvGTeTTLnTxnouqGb1EvJKaMpFQ3ccAV-WqpgvkY331ALUWDG0O6i7hySFBeCgj_-uvYyTlz_DudsLA
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BETLÉMSKÁ CESTA MĚSTEM TŘEŠŤ 
 

První akce, na které jsme se společně po Vánocích 

sešli, byl výlet do Třeště, za výstavou betlémů. Počasí 

nám dopoledne sice moc nepřálo, mrholilo a zima byla 

víc než vlezlá, ale nenechali jsme se odradit. 

Třešťské betlémy se vyznačují svou velikostí  

a plastickou krajinou složenou z pařezů, mechů  

a dalších přírodnin. Ve scenérii je vždy město, krajina, 

zbořeniště nebo jeskyně, drobné stavby selských 

usedlostí a salaše vytvořená podle fantazie betlémáře, 

to vše doplněné malovaným pozadím.  

Pařezy budí dojem holých, rozeklaných romantických 

skal a mech zdání zelených lučin a pastvin pro pasoucí 

se stáda oveček.  

Třešťské betlémy jsou vytvářeny jako dioráma, kde se 

krajina pozvolna zvedá k horizontu, až přejde 

nepozorovaně v malovanou krajinu zvanou “lončoft”. 

Nyní některé betlémy mají až 500 figurek a mnohá díla 

dosahují délky až 7 metrů. 
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Každý autor betlémy vytvářel a dodnes vytváří podle své 

vlastní fantazie. V rodinách se často dědí po desítky let. 

Jejich historie je stará přes dvě stě let. 

V třešťských domácnostech je k vidění více než 15 

betlémů. 

Při podrobném pohledu na betlémy pozorný a vnímavý 

návštěvník pozná, že nejsou jen inscenací biblického 

příběhu, ale i obrazem života, oblečení a tužeb prostého 

lidu. 

A teď se navrátíme k našemu výletu. Ze začátku jsme 

neměli příliš štěstí a 2 domácnosti nám neotevřely.  

První betlém, který jsme si mohli prohlédnout, byl ve 

firmě Podzimek A Synové S.r.o. 

Celkem jsme si prohlédli 4 betlémy a po cestě na  

výtečný oběd do hotelu Harmony jsme se zastavili  

u velkého betlému v ulici Na Hrázi, který byl vyřezaný 

během setkání řezbářů „Dřevořezání“ v Třešti. Zde jsme 

pořídili společnou fotografii a hladoví se vydali na oběd. 

Po té, co jsme se posilnili, vyrazili jsme do 



17 
  

 

 

 

Schumpeterova domu, kde je stálá expozice betlémů.  

Zde jsme mohli shlédnout další velké betlémy, zakoupit 

si drobnosti s tématikou betlémů či vánoc a především 

jsme získali možnost si některé vyřezané figurky 

prohlédnout a osahat.  

Mezi zvláštnosti patřily vyřezané figurky historických  

a významných osobností. Byl zde například Václav 

Havel, Tomáš Garrigue Masaryk, Karel IV., František 

Nepil, Josef Lada, a další.  

Nechyběly ani postavičky pana Tau, rychlobruslařky 

Martiny Sáblíkové, olympijské vítězky Ester Ledecké  

a dalších významných osobností. Pro děti zde mají 

miniaturní postavičku krtečka, který vylézá a zalézá do 

krtiny.  

Výlet to byl více než vydařený a my se spokojeně mohli 

vrátit do Jihlavy a rozjet se do svých domovů. 

Článek napsala paní Cabajová, DiS. 
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BESEDA S PANEM RUDOLFEM DESENSKÝM 

 
Nastal dlouho očekávaný den, čtvrtek 16. ledna, kdy 

byla předem naplánovaná beseda s psychologem psů, 

panem Rudolfem Desenským. Někteří z vás se s ním již 

jednou prostřednictvím TyfloCentra mohli setkat  

a probrat s ním chování a duši svých psích mazlíčků. 

Jelikož první beseda měla velký ohlas, rozhodli jsme se 

pana Desenského znovu oslovit.  

Abychom začali od začátku, pan Desenský se zabývá 

psychologií psů a  poruchami chování, se specializací na 

výuku lidí v převýchově psů. Zachraňuje a poskytuje azyl 

psům, kteří jsou kvůli špatnému přístupu svých 

dosavadních pánů problémoví, bázliví či nezvladatelní. 

 Vystupuje také v pořadu Kočka není pes, který již 

několik let běží v České televizi. 

Pan Desenský pořádá také Free soboty, neboli Venčicí 

soboty. Jedná se o nepravidelné venčení  

a socializaci psů pod odborným dohledem. Předností 

fríček je především to, že jsou bez předchozího ohlášení 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93925&idc=6952645&ids=3278&idp=91733&url=https%3A%2F%2Fwww.beaphar.cz%2Fkocky%2Fantiparazitika%2F
https://www.psycholog-psu.com/index.html#terminy_fricek
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přístupné naprosto všem přátelům a hlavně milovníkům 

psů.   

A teď už se můžeme přesunout k naší besedě. Beseda 

se pro velkou účast konala v keramické dílně Umění 

s handicapem na Stříbrných terasách, kde je dostatečně 

velký prostor a také možnost na venčení pejsků. Sešel 

se nás hojný počet a nesmělo chybět ani 6 vodicích 

pejsků. 

Pan Desenský nedorazil na besedu sám, ale ve 

společnosti svých dvou fenek, které patří do  jeho 

„osobní“ smečky, nazývá je jako psí terapeutky neboli 

chůvičky.  

Beseda byla koncipovaná tak, že naši uživatelé kladli 

panu Desenskému dotazy, které je zajímaly a týkaly se 

jejich vodících pejsků a ostatních psích mazlíčků. Byly to 

dotazy zaměřené nejen na výcvik a zvládání „prohřešků“ 

jejich pejsků, ale také dotazy na jeho psí smečku. 

Momentálně počet psů, o které pečuje, čítá 28 kousků. 

11 z nich s ním obývá přímo i obydlí, nevyjímaje postele.  
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Během besedy se účastníci také přišli seznámit 

s fenkami pana Desenského, pohladit je a vyzvědět, jaký 

měly osud, než se k němu dostaly.  

Pan Desenský s námi strávil cca 3 nabité hodiny  

a trpělivě odpovídal na nejrůznější dotazy.  

Myslím, že besedu si všichni zúčastnění užili a získali 

odpovědi na vyřčené otázky.  

Panu Desenskému patří velké díky  za to, že byl ochotný 

k nám vážit dlouhou cestu a umožnit nám setkání s ním.  

Článek napsala paní Cabajová, DiS. 
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TURNAJ  VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 
 

Nastal opět den, kdy jste přišli připravení změřit své síly 

v turnaji ve zvukové střelbě. Jsme rádi, že se toho 

nebojíte a vaše účast na této aktivitě stále roste!  

Není přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 

Každopádně je vidět, téměř kolo od kola, jak se 

zlepšujete a mnohdy je vítězství hodně těsné.  

Sešlo se vás tentokrát 9 střelců. Na Chlumové to žilo  

a střílelo se jako o život.  

Vítězem se stal pan Šopa a za své vítězství obdržel 

malou odměnu.  

Po vyhodnocení soutěže jsme se s chutí pustili do 

objednané pizzy nejrůznějších druhů. 

V tabulce umístěné na konci článku můžete vidět, jaké 

bylo pořadí jednotlivých hráčů, kteří se do turnaje zapojili 

dne 23. 1. 2020 v TyfloCentru Jihlava. Tentokrát se 

uskutečnily 2 kola, po 10 ti střelách.  
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Gratulujeme výherci a těšíme se na další souboj ve 

zvukové střelbě. 

Pořadí Jméno 1. Kolo 2. Kolo 
Celkový počet 

bodů 

1. Z. Šopa 99,5 99,3 198,8 

2. J. Vondra 99,8 97,6 197,4 

3. R. Vlašín 98,3 97,4 195,7 

4. M. Liml 97,4 97,7 195,1 

5. R. Dolejší 97 97,5 194,5 

6. P. Limberková 96,1 96,8 192,9 

7. B. Tesková 89,5 82,4 171,9 

8. H. Heuschneiderová 86,8 80,4 167,2 

9. L. Limberk 84 82,8 166,8 

 

Článek napsala paní Cabajová, DiS. 
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RECEPT NA KVÁSKOVÝ CHLÉB 
 

Paní Michaela Slámová nám poskytla své recepty  

a zkušenosti s domácím pečením chleba.  

Přeje všem, kteří začnou s domácím pečením chleba, 

aby se jim chléb podařil, chutnal a měli jste z pečení 

radost. 

A teď již recepty s podrobným popisem. 

 

KVÁSEK: 

0,25 litru vody 

3 lžíce žitné mouky jemné chlebové 

rozmíchat na kašičku a nechat 24 hodin v teple 

druhý den postup opakovat 

třetí den opakovat 

Doporučuji na kvásek litrové šroubovací sklenice. 

Když je nakynutý, dobře uzavřít a dát do lednice. 

Při zadělávání odebrat na 1 kilogram mouky 5 lžic 

kvásku a znovu přidat  0,25 i vody a 3 lžíce mouky. 
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Kvásek se musí odebírat a živit, ve sklenici musí být 

dostatek vzduchu. Když budete mít doma moc 

vysterilizováno, kvásek se nebude dařit. 

 

Kváskový chléb pečený v troubě: 

0,75 kg chlebové pšeničné mouky 

0,25 kg žitné jemné 

5 lžic kvásku 

3 malé lžičky soli  

kmín 

vlažná voda dle potřeby asi tak 0,5 litru, každá mouka 

saje jinak 

 

Kvásek rozmícháme ve vodě a přisypáváme polovinu 

mouky bez soli. Těsto musí být jako na palačinky  

a zakryté dáme do trouby vyhřáté na 30 stupňů. 

Až těsto hodně nabude, přimícháme mouku se solí  

a kmínem plus vodu. 
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Těsto udělat  trošku řidší, jak na buchty. 

Necháme znovu nakynout, přikryté ve vymaštěném 

smaltovaném  pekáči. Nejvíce se osvědčil.  

Kyne asi hodinu. 

Rozehřejeme troubu na 250 stupňů a chléb pečeme 

přikrytý 10-15minut, pak snížit na 150, odkrýt a dopékat 

asi necelou hodinu. 

POZOR každá trouba peče jinak a rozdíl teplot je 

značný, musí se vyzkoušet. 

 

Nejjednodušší recept chleba zadělávaný a pečený 

v  domácí pekárně: 

1 kilogram  mouky 

1 kostka droždí 

3 kávové lžičky soli  

kmín 

vlažná voda dle potřeby 

těsto nedělat moc řídké 

u každé pekárny jsou návody 
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Když se chleba podaří, můžete začít experimentovat  

a přidávat různé druhy mouky třeba 0,25 žitné a 0,75 

pšeničné chlebové  a třeba i ovesné vločky jemně mleté. 

Jsou lepší. Dohromady mouky a  vločky  musí vážit 1 

kilogram. 

Uberete 0,10 kg pšeničné a nahradíte vločkami, atd. 

Mouky je mnoho druhů, ale chleba se peče z hladké 

mouky anebo jemně mleté. Nejlepší na chleba je 

chlebová pšeničná. Je tmavší než běžně prodávaná 

hladká pšeničná mouka.  

Když chlebovou neseženete, kupte si obyčejnou hladkou 

pšeničnou.  

Žitná mouka je celozrnná ale musíte mít jemně mletou, 

která je vhodná na chleba.  

Bílé hladké mouce z žita se říká vejražka. Dělají se z ní 

nejlepší škubánky co znám. 

Jestli chcete zkusit recept na kvasnicový chleba, co jsem 

psala, tak si navažte 0,65kg hladké pšeničné bílé, 

0,25kg  žitné jemně mleté a 0,10kg jemných ovesných 
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vloček. Uvidíte, že chleba bude moc dobrý. Chleba se 

nedá péct celý jenom celozrnný. Z čistě celozrnné 

mouky se dají dělat jenom placky. Místo žita můžeš 

zkusit špaldovou mouku jemně mletou.  

Přeji všem, kteří  se pustí do pečení vytrvalost a mnoho 

úspěchů a hlavně ať vám chutná a máte z toho radost. 
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ZAJÍMAVOST 

 
Náplast má pomoci veganům překonat chuť na 

maso. Jde z ní vůně slaniny 

Lidem, kteří chtějí skončit s masem a stát se vegany, by 

mohly pomáhat speciální náplasti. Mají se používat 

podobně jako odvykací náplasti pro kuřáky, ale princip je 

trochu jiný. Veganům má pomůcka, která se právě 

testuje, pomoci překonat chuť na maso tím, že ho budou 

alespoň cítit. Náplasti jsou napuštěny vůni slaniny, která 

se z nich po oškrábání uvolní. 

Autorem poněkud bizarního nápadu je oxfordský 

profesor experimentální psychologie Charles Spence. 

Náplast má být nošena stejně jako náplasti nikotinové. 

Jenže zatímco nikotinové náplasti uvolňují nikotin do těla 

nositele, tato veganská po poškrábání povrchu uvolňuje 

ven vůni slaniny. 

Spence se dlouhodobě věnuje smyslovému vnímání  

a připomíná, že chuť a čich jsou smysly, které jsou 

velice úzce propojeny. Projevuje se to zejména při 
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konzumaci potravin, kdy jejich chuť v závislosti na čichu 

vnímáme jinak. 

Zažít pocity spojené s jídlem, jako třeba čichání aroma 

slaniny, může náš mozek přesvědčit, že jídlo jíme,“ 

vysvětlil Spence s tím, že vegani, kteří bojují s touhou 

jíst maso, by tak svou touhu mohli oklamat. 

Firma Stron Root, která produkt začala testovat na 

dobrovolnících v britských městech Reading, Leeds  

a Liverpool, se netají tím, že by náplast s prozatímním 

názvem Meat-Patch ráda prodávala co nejdříve. 

Vegetariánství a veganství je trendem, kterému se  

v poslední době snaží přizpůsobit stále více firem. 

Vyrábějí třeba základní „nemasa“, z nichž se pak 

připravují pokrmy, ale nabízejí i finální produkty, jako je 

třeba vegetariánský hamburger. 

 
Zdroj: https://www.novinky.cz/ 

 

 
 

https://www.novinky.cz/
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IN – OUT 
 

Cizí vlivy 

Jako téma rubriky IN-OUT jsem pro tentokrát zvolila vlivy 

cizích jazyků především anglického jazyka na český 

jazyk. Toto téma mě napadlo, po shlédnutí pár videí na 

www.youtube.cz Ve všech videích jsem narazila na 

anglicismy – na anglická slova zakomponovaná do 

českých vět. Protože už přece jen nepatřím mezi 

teenagery, některá slova mě překvapila natolik, až jsem 

si je musela i já sama vyhledat na internetu. V dnešní 

době se vše strašně rychle mění a posouvá dopředu,  

a to především co se týká technologií. S tímto vývojem 

je pak člověk sám, pokud nechce být úplně mimo, nucen 

se neustále vzdělávat, zjišťovat si informace, aby šel 

s vývojem, šel s dobou a nebyl, jak se říká „sto let za 

opicemi“. Dnes se spíše říká „out“ čte se aut. Tento 

pokrok a změny v jazyce tu byly vždy, jen snad nyní 

vývojem technologií jsou tyto změny rychlejší, a tak více 

patrné. Je pravda, že v současné době přejímáme 

http://www.youtube.cz/
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hodně slov z angličtiny, ale dříve tomu tak nebylo. 

Čeština přejímala i slova z řečtiny, latiny, němčiny  

a francouzštiny. A než se k nám některá dostala, urazila 

často i dlouhý kus cesty. Slovo bageta přišlo  

z francouzštiny, která ho převzala z italštiny. Slova 

manžeta a pinzeta se k nám dostala přes němčinu, ta je 

převzala z francouzštiny. Balet a špalír také přes 

němčinu, ale z italštiny. A co mají bageta, manžeta, 

pinzeta, balet i špalír společného? U všech najdeme 

základ latinský. Ze severogermánských jazyků jsme 

získali slovo sleď, z turkotatarských slona, ze 

španělštiny mačetu, z maďarštiny guláš a debrecínku  

a z polštiny kelímek. 

Tak směle do toho. Teď Vás seznámím s pár slovy či 

zkratkami, které se již dostali od samotných youtuberů 

až do médií a běžné komunikace.  

Co znamená zkratka DIY? 

DIY [čti: dý áj wáj] je zkratka z angličtiny, Do It Yourslef 

[dů it jórself] – doufám, že můj přepis výslovnosti přežili 
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všichni angličtináři. Do češtiny se DIY často překládá 

jako „vyrob si sám“, někdy také jako „udělej si sám“. 

Další výrazy, se kterými se v češtině setkáváme: 

kreativní tvoření, kreativní projekty, výtvarné tvoření a 

podobně. Pokud se setkáte s touto zkratkou na 

internetu, většinou to budou stránky nějakých návodů na 

kreativní tvoření.  

Kdo je to Follower? [čti: folovr] 

Follower, v překladu následovník, je uživatel některých 

sociálních médií, který si jiného uživatele přidá do svého 

seznamu oblíbených uživatelů. Např. na 

www.youtube.com je spousta videí od různých 

youtuberů – lidí co dávají svá videa s různými náměty na 

stránky youtube ostatní je mohou sledovat. Tím se pak 

stávají pravidelnými odběrateli a sledovateli příspěvků 

daného uživatele. Pojmenování je odvozeno ze slova 

follow – následovat. Úspěšnost příspěvků uživatele je 

pak hodnocena právě podle počtu followerů. Ty lze 

získat právě zajímavými příspěvky, hodně následovníků 

mají také známé osobnosti. 

http://www.youtube.com/
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Příště se dozvíte co je to haul nebo foodtruck.  

Zdroj: https://it-slovnik.cz/ 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

SOCHY MLUVÍ 

• 6. 2. 2020 – 3. 5. 2020 

• Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

• Výstava nabídne nový pohled na sochařskou sbírku 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, zejména 

sochařské portréty z různých období, v atraktivní  

a oživené prostorové instalaci. 

 

UVNITŘ ČERNOBYLSKÉ ZÓNY 

• 6. 2. 2020 

• Městská knihovna Jihlava, přednáškový sál 

• Komentovaná fotoreportáž a beseda s fotografem 

Milanem Říským 

• Nutná rezervace místa na emailu: 

ved.sluzeb@knihovna-ji.cz 
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VEČERNÍ PROHLÍDKY – ZÁMEK ŽĎÁR NAD 

SÁZAVOU 

• 7. 2. 2020 od 16:00 do 21:30 

• 8. 2. 2020 od 16:00 do 21:30 

• Prohlídky budou začínat po 30 minutových 

intervalech 

• Vstupné: 110 Kč/ snížené vstupné (senioři 65+, děti 

6–18 let, studenti do 26 let, ZTP/P), 160 Kč/dospělý, 

380 Kč/rodinné vstupné 

• Vstupenky doporučujeme vzhledem k omezené 

kapacitě prohlídek rezervovat předem 

 

JAK NA BOLESTI PÁTEŘE A KLOUBŮ 

• 19.2.2020 17:00 

• Městská knihovna Jihlava, přednáškový sál 

• Přednáška chiropraktika Ing. Vinci Lászla 

• Vstupné 50,- 
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FESTIVAL EZOTERIKY A ZDRAVÍ 

• 29. 2. 2020 v 9:00 hodin 

• Jihlava, Žižkova 1696/15 – Dělnický dům Jihlava 

• Vstupné 200 – 400,- Kč 

• Den plný přednášek, vystoupení a sortimentu 

týkající se EZO sféry. 

• Moderátory akce Slávek Boura a Monica Hvězdová. 
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AKCE V ÚNORU 
 

3. 2. 2020 a 17. 2. 2020 pondělí – BRUSLENÍ 

3. 2. bude bruslení od 12:15 hod. do 13:15 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 11:45 hod. nebo po 

individuální domluvě na jiném, pro Vás vhodnějším 

místě.  

Zájemcům o bruslení bude čas vždy upřesněn, neboť se 

rozpis ledu a časy na bruslení mění každý týden. 

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  

 

5. 2. 2020 středa – INFORMAČNÍ SCHŮZKA 

Rádi bychom Vás pozvali opět po roce na společnou 

informační schůzku. Přijďte na přátelské a informativní 

posezení do TyfloCentra Jihlava, o.p.s. Dozvíte se, jaké 

změny a nové věci jsme si pro Vás na rok 2020 

připravili. V TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brněnské 8 

od 10:00 hod. 
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ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 3. 2. 2020 

 

11. 2. 2020 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 7. 2. 2020 

 

24. 2. 2020 pondělí – PĚŠÍ VÝLET PO CYKLOSTEZCE  

Začal nový rok, a proto je načase zrealizovat pěší výlet, 

díky kterému se opět dostaneme do kondice. Začneme 

pozvolna a vydáme se po jihlavské cyklostezce. Na 

oběd si zajdeme do restaurace Venuše. Sraz 

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

Pokud by nám počasí nepřálo, budeme mít v záloze 

náhradní program, který by probíhal v TyfloCentru na 

Brněnské 8.  

Na akci bude omezený počet doprovodů, proto se na 

akci hlaste včas.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 21. 2. 2020 
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26. 2. 2020 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 24. 2. 2020. 
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BLAHOPŘÁNÍ 

 
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci únoru 
 

Miluše Bruzlová 

Zdeněk Kaiser 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺  

 

Potkají se dva šneci. "Pročpak nemáš ulitu?" ptá se 

jeden. "Ale, utekl jsem z domova." 
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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 

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

