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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA
JIHLAVA,
Vážení klienti, vážení přátelé,
Srdečně Vás všechny zdravím! Tento pozdrav píšu
v den, kdy nám jaro definitivně dává najevo svoji
přítomnost, venku svítí sluníčko a čekají nás krásné
teplé jarní dny. Doufám, že se vám všem daří dobře
a situaci zvládáte v rámci daných možností co nejlépe.
U nás v TyfloCentru pro vás máme pár novinek –
vyměnili jsme nové vstupní dveře do organizace za
krásné nové, a ještě máme jednu velkou novinku. Máme
nové služební vozidlo. Náš první služební vůz. Jedná se
o vůz Hyundai i30. Při jeho koupi nás podpořil Kraj
Vysočina – grantový program Fond Vysočiny a též
Nadační

fond

Českého

rozhlasu

Světluška.

Do

celkových nákladů se též promítla veřejná sbírka za
naše kalendáře, která probíhala na konci roku 2019,
a tímto moc děkujeme všem klientům, kteří nás
podpořili! Služební vozidlo je pro nás v této době velkou
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pomocí. Služební automobil bude využíván pracovníky
především pro poskytování terénních služeb lidem
s těžkým poškozením zraku. Nejenom, že se dostaneme
na nepřístupná místa, kam se jinak díky nedostupné
veřejné dopravě těžko dostáváme, ale zároveň myslíme
také na zdraví našich pracovníků, kteří nemusí cestovat
veřejnou dopravou. Mít služební automobil pro nás
znamená

zvýšení

dostupnosti,

efektivity

a

kvality

poskytovaných sociálních služeb. Díky automobilu vám
budou moci být poskytnuty služby přímo u vás. Zvýší se
tak i celková přístupnost ke službám.
Chci Vám všem též popřát krásné velikonoční svátky,
užijte si je v kruhu svých blízkých v pohodě a klidu!
Krásné jaro všem přeje Iveta Bělovová

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň
děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava.
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SLUŽEBNÍ VŮZ
První vůz TyfloCentra Jihlava, o.p.s.
Jedná se o vůz Hyundai i30 červené barvy.
Při jeho koupi nás podpořil Kraj Vysočina – grantový
program Fond Vysočiny a též Nadační fond Českého
rozhlasu Světluška. Do celkových nákladů se též
promítla veřejná sbírka za naše kalendáře, která
probíhala na konci roku 2019.
Služební

automobil

bude

využíván

pracovníky

především pro poskytování terénních služeb lidem
s těžkým poškozením zraku.

Fotografie služebního vozu
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Pracovníci TyfloCentra vyfocení před služebním vozem (zleva paní
Špinarová, DiS., paní Neckářová, Mgr. Iveta Bělovová Dolejší

Pracovníci TyfloCentra vyfocení před služebním vozem (zleva pan
Jakubík, paní Neckářová, slečna Bc. Havlíková, DiS.,
Mgr. Iveta Bělovová Dolejší
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KNIHY DO UŠÍ
NAŠI FURIANTI
Autor: Ladislav Stroupežnický
Žánr: české drama
Čte: František Filipovský, Klára Jerneková, Bořivoj
Navrátil
Rozsah: 1 audiodisk (01:51:58)
Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká

Drama se odehrává ve vesnici Honice (ve skutečnosti
realistické

zpodobnění

Stroupežnického

rodiště

Cerhonic) na Písecku v roce 1869. Zápletka je prostá,
obecní zastupitelé Honic mají rozhodnout, komu přidělí
uvolněné místo ponocného.
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Aktuální vládní nařízení platné od 22. 3. 2021
Opatření je prodlouženo do 11. 4. 2021
• Je zakázaný pohyb mimo okres bydliště kromě
cesty do práce, k lékaři či dalších výjimek, na
hranicích okresu to kontroluje policie a armáda.
Výjimku ze zákazu opustit okres dostali rodiče pro
styk se svými nezletilými dětmi. Možné jsou
i návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině,
ústavní a ochranné výchově.
• Dál platí také povinnost nosit respirátory či jinou
kvalitnější ochranu dýchacích cest před nákazou
koronavirem,

venku

minimálně

zdravotnickou

roušku. Respirátor musejí lidé nosit v obchodech,
provozovnách

služeb,

na

zastávkách

či

v prostředcích hromadné dopravy nebo na letištích.
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• Povinné jsou respirátory také ve zdravotnických
zařízeních, kde se poskytuje ambulantní péče, nebo
v pobytových zařízeních sociálních služeb. Nosit se
musejí také v autech, pokud v nich nejedou členové
jedné domácnosti.
• Výjimku z nošení kvalitnější ochrany dýchacích cest
mají děti do 15 let. V zastavěném území obce je
třeba vždy mít minimálně chirurgickou roušku.
• Sportující lidé, například běžci nebo cyklisté, pokud
dodrží dvoumetrový rozestup od dalších lidí, mohou
být bez roušky i v zastavěných plochách obcí.
• Trvá také zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59,
s výjimkami pro cesty do práce, k lékaři či se psem
do 500 metrů od bydliště.
• Přes den mají lidé pobývat doma s výjimkou
nezbytných

cest

na
9

nákup,

na

svatbu

či

shromáždění. Podle opatření mají také lidé omezit
na nezbytnou míru kontakty s dalšími osobami,
pobývat

na

veřejnosti

maximálně

ve

dvou

s výjimkou členů domácnosti, ale také maximálně
využívat práci na dálku.

Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/aktualniopatreni-covid-145755
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021
Elektronický sčítací formulář ČSÚ byl zpřístupněn
27. března. Lidé ho můžou vyplnit přes webovou
stránku www.scitani.cz nebo přes mobilní aplikaci, která
je

dostupná

na Google

Play i na App

Store.

Pro

přihlášení do online sčítání použijete číslo platného
osobního dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo
doklady vydané cizincům) a datum narození. Přihlásit se
můžete

také

přes elektronickou

identitu nebo

přes

datovou schránku.
Zachována je také možnost vyplnit papírový formulář,
konkrétně od 17. dubna. Pokud formulář nevyplníte
online, získáte ho spolu s odpovědní obálkou od
sčítacího

komisaře.

Ten

se

dostaví

v předem

oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším
domem. Vyzvednout formulář a obálku je možné i na
kterémkoliv kontaktním

místě

sčítání,

zejména

na

vybraných pobočkách České pošty a na krajských
správách

Českého

statistického
11

úřadu.

Oznámení

s termínem návštěvy komisaře dostanete do schránky.
Jestliže zrovna v požadovaný termín nebudete doma
(termín doručení měnit nelze), komisař se vás pokusí
zastihnout ještě jednou. Náhradní termín vám předem
znovu oznámí. Spolu s formulářem dostanete i obálku
s logem letošního sčítání, která má předtištěnou adresu.
Její odeslání je zdarma.
Pokud na sčítání využijete elektronický formulář,
máte

na

11. května.

jeho

vyplnění

čas od

27. března

do

Podle původních plánů mělo skončit 9.

dubna. Důvodem pro prodloužení je sobotní výpadek
webu, během něhož nebylo možné vyplnit on-line
formulář.
Jestliže využijte listinné podání, čas na vyplnění
a poslání máte od 17. dubna do 11. května. Český
statistický

úřad

pak

začne

zpracovávat

výsledky

12. května, závěry zveřejní v roce 2022.
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/scitani-lidu2021-148452
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SČÍTÁNÍ 2021 JE PŘÍSTUPNÉ I OSOBÁM SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Český statistický úřad při přípravě Sčítání lidu, domů
a bytů 2021, které začalo o půlnoci z pátku 26. na
sobotu 27. března, pamatuje i na osoby se zrakovým,
sluchovým a intelektovým postižením. I pro tyto skupiny
obyvatel se specifickými potřebami by tak sčítání mělo
být bezpečné a jednoduché.
Český

statistický

úřad

při

tvorbě

webové

prezentace scitani.cz, webového sčítacího formuláře
a aplikace pro online sběr dat postupoval v souladu se
zákonem

o

přístupnosti

internetových

stránek

a mobilních aplikací. Webová i mobilní aplikace pro
vyplnění

elektronického

kompatibilní

s

sčítacího

formuláře

nejrozšířenějšími

jsou

asistivními

technologiemi pro uživatele se zrakovým postižením,
jako jsou odečítače obrazovky či zvětšovací programy.
„K snadnému vyplnění formuláře respondenty z řad
občanů se zrakovým postižením přispívá například
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možnost

použít

standardní

postupy

pro

práci

s webovými stránkami bez zrakové kontroly, které tito
uživatelé znají,“ říká Radek Pavlíček, specialista na
přístupnost

ze

Střediska

Teiresiás

Masarykovy

univerzity.
Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc
veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje
od 12. března Kontaktní centrum Sčítání 2021. Centrum
je v provozu denně od 8 do 22 hodin včetně sobot,
nedělí i svátků na kontaktních linkách 253 253 683
a 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je také možné
pokládat

prostřednictvím

dotazy

e-mailu dotazy@scitani.cz nebo

chatu

ve

virtuální

poradně Sčítání 2021.

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/scitani-2021-jepristupne-i-osobam-se-zdravotnim-postizenim
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ŽIVOT 99 - TÍSŇOVÁ PÉČE
V

našem

časopise

Vás

chceme

též

informovat

o službách našich spřátelených organizací, se kterými
spolupracujeme, a které poskytují různé sociální služby,
které mohou jednak navazovat na naše služby, a nebo
se mohou hodit jako velmi užitečná informace pro vaše
okolí. Jednou takovou organizací je Život 99, jejíž
ředitelkou

je

naší

bývalá

paní

ředitelka

Kamila

Vondráková.
Posláním tísňové péče je zprostředkovat seniorům
a osobám se zdravotním postižením konkrétní pomoc
a podporu ve chvíli, kdy se cítí ohroženi na zdraví
nebo životě, doma i venku.
Cílem tísňové péče je uživatel, který:
•

má v krizové situaci zprostředkovanou konkrétní
pomoc a podporu

•

může

zůstat

ve

svém

prostředí
15

přirozeném

sociálním

Komu je služba určena a kde ji poskytujeme?
Služba tísňové péče je poskytována osobám se
zdravotním postižením od 18 let a seniorům kteří:
•

se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, protože je
u nich zvýšené riziko pádu, zhoršení zdravotního
stavu nebo ohrožení života,

•

zvládají vyhodnotit svou krizovou situaci, dorozumět
se přes hlasové zařízení v českém či slovenském
jazyce a obsluhovat tísňové tlačítko,

•

žijí v následujících krajích: Vysočina, Zlínský,
Moravskoslezský, Středočeský, Jihomoravský,
Pardubický, Olomoucký, Královéhradecký a
Jihočeský.

Jak služba funguje?
Uživatel tísňové péče u sebe nosí tísňové tlačítko
a stiskne jej, pokud se ocitne v krizové situaci (náhlé
zhoršení zdravotního stavu, pád, cítí se ohrožen apod.).
Uživatel má u sebe v domácnosti nainstalované naše
zařízení (tzv. terminální stanici) s hlasitým výstupem
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a mikrofonem, uživatel mluví do prostoru a terminální
stanice snímá jeho hlas.
Na dispečinku tísňové péče slouží 24 hodin denně 7 dní
v týdnu kvalifikovaní operátoři, s nimiž uživatel hovoří.
Operátor zprostředkuje

pomoc: zkontaktuje

rodinné

příslušníky, známé, sousedy, zavolá záchrannou službu,
policii, hasiče atd.
Součástí zařízení je také čidlo, které snímá pohyb
uživatele v bytě (nejedná se o kameru). Pokud čidlo po
daný nastavený časový interval nezachytilo žádný
pohyb, automaticky vysílá informaci na dispečink.
Snažíme se tak předejít situaci, kdy uživatel u sebe
nemá tísňové tlačítko, upadne a nemůže tlačítko
zmáčknout.
Pokud uživatel opustí byt a zamkne si terminální stanici,
čidlo

pohybu

také funguje

jako

zabezpečovací

zařízení. Pokud by do bytu vstoupila cizí osoba, na
dispečinku se objeví upozornění, že byl objekt narušen
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a operátor na vzniklou situaci reaguje. Jedná se tedy
i o prevenci kriminality.
Venkovní tísňovou péči poskytujeme prostřednictvím
mobilu

s

GPS

ohrožení, stiskne

lokalizací.
SOS

Uživatel

tlačítko

v

na

případě
mobilním

telefonu a spojí se s naším operátorem, který danou
situaci řeší. Současně také dochází k lokalizaci uživatele
v terénu.

Kdy poskytujeme?
•

péči

poskytujeme

po

uzavření

Smlouvy

o poskytování služby
•

nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Kapacita tísňové péče: okamžitá kapacita je 1 uživatel.
Jak si zařídit tísňovou péči?
•

podejte si Žádost o poskytování tísňové péče –
vyplněnou a podepsanou Žádost zašlete (poštou,
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e-mailem)

nebo

přineste

osobně

k nám

do

organizace
•

poté Vás bude kontaktovat sociální pracovník
a domluví se s Vámi na veškerých podrobnostech

•

montáž zařízení se snažíme zajistit v nejkratším
možném termínu (cca do 1 měsíce).

Kolik za službu zaplatíte?
•

jednorázový poplatek 850 Kč za montáž zařízení

•

měsíční
–

poplatek

domácí

tísňová

za

tísňovou

péče 350

Kč

péči:
měsíčně

– domácí a venkovní tísňová péče 450 Kč měsíčně
•

službu lze hradit z Příspěvku na péči

•

bezplatné zapůjčení a servis zařízení pro domácí
tísňovou péči

•

náklady na pořízení mobilního telefonu (s GPS
lokací), pro venkovní tísňovou péči, si hradí uživatel
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Jaké zásady uplatňujeme?
•

individuální přístup – každému uživateli je péče
poskytována na míru dle jeho potřeb, přání,
možností a schopností

•

respektování soukromí uživatele, jeho vlastní
volby,

rozhodnutí,

zvyklostí

či

názoru –

zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
každého uživatele
•

zachování

lidské

důstojnosti –

dodržování

vzájemné úcty a zdvořilosti
•

rovný přístup – respektujeme se bez rozdílu
pohlaví,

rasy,

barvy

pleti

či

příslušnosti

k národnostní nebo etnické menšině
•

jednoduchá obsluha zařízení – uživatel jen stiskne
tísňové tlačítko

Co potřebujete k tomu, aby tísňová péče fungovala?!
•

pevnou linka nebo

•

SIM kartu
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Pokud nemáte pevnou linku, je potřeba si vyřídit SIM
kartu:
•

O2 s paušálem Machine

•

T-Mobile s paušálem M2M mini

Při vyřizování paušálu je potřeba vznést požadavek
na aktivaci hovorů a SMS!
Doporučujeme: pokud ve svém okolí nemáte nikoho,
komu s klidem svěříte klíče od své domácnosti, je tu
možnost objednání trezoru na klíče k domovním dveřím
(na tomto odkazu).

pozn.:

montáž

trezoru na

neposkytujeme.
Kontaktní osoba:
Lukáš Mandát, DiS. – vedoucí tísňové péče
•

tel.: 567 211 695, 606 055 004

•

e-mail: tisnovapece@zivot99-jihlava.cz

21

klíče

Terminální stanice, tlačítko, čip, čidlo s logem
http://zivot99-jihlava.cz/
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RESPIRÁTOR LZE POUŽÍT OPAKOVANĚ. VÍTE,
JAK HO SPRÁVNĚ STERILIZOVAT?

Vzhledem

k

vládnímu

nařízení

nosit

respirátory

v obchodem, městské hromadné dopravě a na dalších
místech stoupl zájem o tuto ochrannou pomůcku. Víte
však, jak dlouho respirátor vydrží a že jej za dodržení
určitých pravidel můžete použít i opakovaně?
Maximální doba použití je osm hodin
Respirátor by se měl v ideálním případě používat osm
hodin, čímž je zaručena jeho maximální účinnost. Nositel
si tak může být jistý, že chrání nejen zdraví své, ale také
svého okolí.
Podle odborníků je možné respirátor opakovaně sundat
a znovu nasadit, ale je třeba s ním manipulovat tak, aby
se člověk nedotýkal přední části a nekontaminoval skrze
něj sebe ani další povrchy.
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Trouba ano, mikrovlnka ne
Podle České lékárnické komory lze respirátory používat
opakovaně, a to ve třech až pěti cyklech na dobu
maximálně již zmíněných osmi hodin. Pak je nutné
respirátory sterilizovat buď v horkovzdušné troubě na 70
stupňů, a to po dobu 24 hodin, nebo půl hodiny v roztoku
Sava a vody (10 mililitrů Sava na 1 litr vody) a posléze
opláchnout čistou vodou a vysušit na radiátoru.
Lidé by v žádném případě ke sterilizaci neměli používat
mikrovlnku.
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PĚT RAD ZÁCHRANÁŘŮ KDY PŘI COVIDU
VOLAT SANITKU
Pět rad, kdy volat 155
- Stav se začne horšit z hodiny na hodinu, a to zejména
u osob, které se léčí se srdcem či plicním onemocněním,
cukrovkou, nádorem, vysokým tlakem, poruchou imunity
nebo trpí silnou obezitou.
- Dýchání se zhorší natolik, že nemocný nemůže říct
celou větu v kuse bez zadýchání (na jeden nádech
nenapočítá do deseti) nebo promodrává v obličeji či
v okolí rtů.
- Nemocný má poruchy vidění, sluchu, rovnováhy,
paměti, nebo je mu na omdlení, případně zkolaboval.
- Pozorujete jiné neobvyklé příznaky mimo ty, které jsme
výše

vyjmenovali

jako

provázející

běžný

průběh

onemocnění.
- Nejste si jistí nebo máte strach.
zdroj: zzshmp.cz
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BESEDA O ČAJÍCH
Dne 9. 3. 2021 proběhla zajímavá online beseda
o čajích firmy Sonnentor, kterou nás provázel pan
Robert

Kotrba.

Bylo

to

velice

poutavé

povídání

a příjemně strávené dopoledne.
Sonnentor

s.r.o. je

česká firma zaměřená

na

produkci bioproduktů. Jedná se o dceřinou společnost
rakouského Sonnentor GesmbH.
Sonnentor s.r.o. (dříve Sluneční brána s.r.o.) byl roku
1992 založen v Čejkovicích na jižní Moravě jako dceřiná
společnost

waldviertelského

zemědělského

podniku

Sonnentor Kräuterhandels GesmbH.
Původním sídlem byl starý mlýn v centru Čejkovic. Ten
se postupně rekonstruoval až do roku 1996, kdy v něm
byla otevřena první firemní prodejna. V roce 1999 si
společnost zakoupila starý výrobní areál zemědělského
družstva a začala s rekonstrukcí.
Už v roce 2008 se vydali na dlouhou cestu od
konvenčních

obalových

materiálů
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k

udržitelným

alternativám. V roce 2012 byla zrekonstruována hala
Mlaty,

vznikla

v

ní

nová

podniková

prodejna

a společnost začala pořádat exkurze do výroby bio čajů.
Bylinková zahrada svaté Hildegardy byla pro veřejnost
otevřena v roce 2014 a o rok později se otevřel čajový
salon s kavárnou Čas na čaj.

Produkty
Výrobní zaměření:
Čaje (bylinné, ovocné, černé, zelené, bílé, ledové,
kořeněné, rooibos, ginkgo, chai)
Koření (jednodruhové, kořenící směsi, kulinářské
oleje, sůl a směsi soli)
Pochutiny (sirupy, medy, káva, kakao, latté, pomazá
nky, bonbony, keksy, cukr, lisované oleje)
Dětské čaje: Z oblíbených čajů pro ty nejmenší čajové
milovníky můžeme jmenovat např. čaj jménem Rarášek,
Usmrkánek, Kouzelný čaj.
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Bylinkové čaje pro každou příležitost. Výborné jsou
čaje Být mužem, Být ženou!
Objevujte také čajové speciality z Čajovníku čínského
– Camellia sinensis.
Objevujte ovocné čaje z poctivých surovin s kousky
ovoce, bez umělých barviv a aromat. Patří mezi ně např.
Rakytníkový požitek, ovocná poznávací sada atd.

Bylinky jsou nápojem pohody v každém čase.
Rozmanitost vůní a chutí vás určitě okouzlí.
https://www.sonnentor.com/cs-cz
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CESTOVÁNÍ PRSTEM PO MAPĚ
POLSKO
Oficiální název Polská republika, je stát ležící ve střední
Evropě.
Polsko hraničí s Německem na západě, s Českem
a Slovenskem na jihu, s Běloruskem a Ukrajinou na
východě a s Litvou a Ruskem (Kaliningradská oblast) na
severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři
se 770 km pobřeží. Povrch je převážně rovinatý, hory
tvoří většinu jižní hranice.
Současné Polsko je s 38 miliony obyvatel osmý
nejlidnatější stát Evropy. Oproti minulým dobám však
tvoří po roce 1945 naprostou většinu Poláci, nábožensky
římští katolíci. Hlavním městem je Varšava, do raného
novověku jím byl Krakov.
Polsko

je

mj.

Severoatlantické

členskou
aliance

zemí

(NATO),
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Evropské
Organizace

unie,
pro

hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové
obchodní organizace (WTO) a Visegrádské skupiny.
Povrch a vodstvo
Kromě

jižních

oblastí

je

většina

státu

pokryta

rozsáhlými nížinami a rovinami Polské nížiny. Téměř tři
čtvrtiny území leží do 200 m n. m.
V Polsku se nachází více než 7 tisíc jezer.
Středovýchodní

a

Jihovýchodní

část

tvoří

nízké

vrchoviny Malopolská vrchovina a Lublinská vrchovina.
Jih Polska prostupuje v příhraniční pás prvohorních
horských masivů Sudety (Jizerské hory, Krkonoše, Soví
hory, pískovcové Stolové hory, Bystřické hory, Králický
Sněžník, Rychlebské

hory a Zlatohorská

vrchovina).

Třetihorní Karpaty zahrnují pohoří Vysokých a Nízkých
Beskyd, Tatry a Bukovské vrchy. Tatry dosahují v Polsku
téměř 2 500 m n. m.
Polsko má velmi hustou říční síť. Největší splavné
řeky Visla a Odra odvádějí vodu asi z 90 % území
Polska do Baltského moře. Je zde velké množství jezer
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a přehradních nádrží. V Tatrách leží vysoko položená
jezera (plesa) ledovcového původu.
Podnebí
Charakter

podnebí

je

na

styku

kontinentálního

východoevropského a oceánského středoevropského
typu. Jsou zde dlouhé chladné zimy s vydatnými
sněhovými

srážkami

Průměrná teplota činí

a
v

lednu

horká

vlhká

regionálně

léta.
−8/3 °C

a v červenci 20/27 °C. Průměrný roční úhrn srážek je
600 mm, klesá od severu k jihu a východu, naopak
vzrůstá v horách, kde dosahuje až 1200 mm.

Obyvatelstvo
Polsko má zhruba 38 386 000 obyvatel (k roku 2019). To
je osmá největší populace v Evropě a šestá největší
v Evropské unii. Průměrný věk je 41,1 roku.
Polsko je jedním z nejvíce katolických států Evropy a byl
zde obnoven zákaz potratů s výjimkou ohrožení života
nebo zdraví matky a početí ze znásilnění či incestu.
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Roku 2020 rozhodl ústavní soud o protiústavnosti
potratů handicapovaných plodů.
Sport
K nejpopulárnějším sportům v Polsku patří fotbal,
volejbal, plochá dráha, tenis nebo klasické lyžování.
Největší úspěchy dosahuje tato země především ve
volejbalu a ploché dráze.
Od

roku

1928

se

každoročně

koná

cyklistický

závod Kolem Polska. V roce 1948 se poprvé jel Závod
míru z Varšavy do Prahy a postupně se z něj stal
největší cyklistický závod Východní Evropy. V roce 2011
byl ve Varšavě otevřen Národní stadion.
Kuchyně
Typickým polským jídlem je bigos z kysaného zelí
a masa. Tradiční jsou také pirohy, oblíbenou specialitou
je kotlet schabowy, což je vepřová kotleta připravovaná
podobně jako vídeňský řízek. O vánocích se často
podává barszcz, což je polská verze boršče, který je
však čirý, používá se šťáva z kvašené červené řepy
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a masový vývar a dávají se do něj těstoviny plněné
houbami zvané uszka. Gołąbki jsou zelný list plněný
mletým masem a zavinutý do tvaru spícího holoubka.
Tradiční je rovněž masová roláda zvaná zrazy. V Polsku
se též často užívá místní verze nudlí zvaná kluski, které
se upravují na mnoho způsobů, a různé verze klobás.
Tradiční polskou polévkou je okurková, dále polévka
zvaná flaki, jež je blízká naší dršťkové, či żurek podobný
českému kyselu. Chlodnik je

studená

polívka

ze

smetany a zeleniny. Pro Čechy exotickou může být
czernina, tmavá polévka z kachního vývaru a kachní
krve. Ze sladkostí jsou oblíbené koblihy a bagly. Dalšími
dezerty jsou tvarohový moučník zvaný sernik, makový
závin

makowiec,

nebo

napoleonka

(zvaná

též

kremówka) z listového těsta. Oblíbené jsou také
karamelové bonbóny zvané krówki.
A ještě nějaké zajímavosti:
1) Hlavní město Varšava?
Jistě každý ví, že hlavním městem Polska je Varšava.
Nebylo tomu tak ovšem po celou dobu polské historie.
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Je téměř k neuvěření, že hlavním městem nazývali
Poláci dohromady pět měst! Jedná se o Hnězdno,
Poznaň, Krakov, Lublin a Varšava.
2) Sedmnáct nositelů Nobelovy ceny
Pokud mohou být Poláci na někoho hrdí, tak potom
určitě na osobnosti, které se mohou pyšnit získáním
prestižní Nobelovy ceny. Je tak opravdu úctyhodné, že ji
za celou dobu své existence získalo dohromady 17
osobností!
Mezi nejznámější patří dozajista například vědkyně
Marie Curie-Sklodowska, spisovatel Henryk Sienkiewicz
či chemik Roald Hoffmann.
3) Více než třetina Poláků nežije v Polsku!
Přestože má Polsko okolo 38 milionů obyvatel, k polské
národnosti se hlásí až 60 milionů lidí na celém světě. A
co z toho vyplývá? Že více než jedna třetina Poláků žije
mimo svůj vlastní stát nebo že se hned po Rusech jedná
o druhý největší slovanský národ!
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4) V dějinách bylo Polsko napadeno 43 krát
Poláci jsou velice hrdým národem a na svou svobodu
jsou velice pyšní. Není se čemu divit. Ti, kteří si myslí,
že své největší útrapy zažíval polský národ za druhé
světové války, mají určitě pravdu. Určitě se ale
nejednalo o jediné krušné období v polských dějinách.
Od roku 1600 bylo totiž Polsko napadeno dohromady 43
krát!
5) Nejvíce věřící národ Evropy
Poslední zajímavost je dobře známá po celé Evropě.
Polsko je totiž v rámci Starého kontinentu nejvíce
věřícím národem. K nějaké církvi (v drtivé většina ke
katolické) se totiž hlásí téměř 90% všech obyvatel! Jen
pro představu – u nás se k libovolné církvi hlásí pouze
zhruba 20% obyvatel.
Nejvíce jsou Poláci samozřejmě pyšní na bývalého
papeže Jana Pavla II., který zde má velmi silný
osobnostní kult.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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ZAJÍMAVOST
Nová studie potvrdila, že se kočky na rozdíl od psů
nechovají loajálně
U psů je podle výzkumu oddanost na podobné úrovni
jako u primátů.
V roce 2015 japonští výzkumníci uveřejnili studii, v níž
zkoumali, jak psi reagují na lidi, kteří se chovali špatně
k jejich majitelům. Experiment probíhal tak, že majitel
psa požádal někoho o pomoc. Jedna část lidí pomohla,
druhá pomoc odmítla a otočila se k nim zády, třetí,
kontrolní, se otočila zády, aniž byla požádána o pomoc.
Všichni tito lidé pak nabídli psům pamlsek.
Výsledky vědce příjemně překvapily: Psi brali pamlsky
jak od nápomocných, tak od těch, kdo se jen otočili
zády. Ovšem lidé, kteří explicitně odmítli majiteli pomoct,
když je o to požádal, upadli u psů v nemilost – pamlsek
si od nich vzalo výrazně menší procento psů než od
ostatních lidí. Závěr studie tedy zněl, že psi jsou sociálně
velmi vnímaví stejně jako lidé a ostatní primáti.
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Kočky ve stejné disciplíně zcela selhaly
Teď vědci úplně stejný experiment provedli i u koček. Do
testované skupiny zahrnuli jak kočky žijící s lidmi v jedné
domácnosti, tak ty z oblíbených japonských kočičích
kaváren. U těch pozici majitele zastali zaměstnanci
kavárny, kteří se o kočky starali nejčastěji.
A výsledek? Ukázalo se, že kočkám je srdečně jedno,
jak se kdo k jejich páníčkovi chová. Pamlsky si zkrátka
braly od všech. Bez ohledu na to, jestli předtím ten, kdo
jim je nabízí, jejich majiteli pomohl, nebo ne. Dokonce se
ani

neukázal

žádný

rozdíl

mezi

domácími

a kavárenskými kočkami. Všechny se chovaly stejně.
Nulová loajalita, nebo jen neschopnost přečíst
situaci?
Ale ještě než kočky úplně odsoudíme, je třeba říct, že
ani sami autoři studie si nejsou úplně jistí, jestli
z experimentu

skutečně

mohou

vyvozovat

závěry

o kočičí loajalitě. Připomínají totiž, že kočky a psi mají,
co se týče chápání lidského chování, úplně jinou výchozí
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pozici. Na rozdíl od psů tak kočky možná vůbec
nepoznaly, že se dotyčný zachoval k jejich majitelům
špatně.
„Bereme do úvahy, že kočky nemusí mít stejnou
schopnost posoudit lidské chování jako psi. Alespoň ne
v této situaci. Nikdy totiž s lidmi nespolupracovaly. Jejich
role byla od té psí vždy velmi odlišná,“ zmiňují
v závěrech studie její autoři. Chystají proto ještě další
podobně zaměřené experimenty, které by jejich závěry
mohly zpřesnit.
https://zoommagazin.iprima.cz/zajimavosti/
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ZAHRADA SAMÝ KRTINEC. ZBAVTE SE
KRTKA, JEŠTĚ NEŽ ZAČNE PĚSTITELSKÁ
SEZÓNA
Jak vystrnadit krtka, aniž bychom mu ublížily? Máme pro
vás pár tipů.
Za co patří krtkům díky?
Pokud k vám na zahradu zavítá krtek, můžete si
gratulovat. Daří se mu dobře jen tam, kde je zdravá
půda kypící životem. Jde totiž za potravou. Nejsou to ale
jen žížaly a hmyz, čím se živí. Pomáhá redukovat také
škůdce v podobě myší. Nepohrdne ovšem ani ještěrkami
či žábami. Co uvízne v jeho stovky metrů dlouhých
chodbách, to s velkým apetitem uloví. Za den toho
spořádá tolik, co sám váží.
Krtek při svém tunelaření provzdušňuje půdu a pomáhá
jí redukovat množství plevele. Je ale fakt, že může
poškodit i kořínky právě vysazených rostlin, které se
ještě nestihly pořádně ujmout. Vzrostlé rostliny už by
svým hrabáním ohrozit neměl.
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Ani kopečky zeminy v podobě krtinců, kterými nás proti
sobě nejvíce popudí, nejsou jen pro zlost. Černý
podnájemník vám jejich prostřednictvím nabízí skvěle
propracovanou a nakypřenou zeminu, v níž téměř
nenajdete

zárodky

plevelných

rostlin.

Takže

je

nerozkopávejte, ale pečlivě seberte a použijte při
pěstování rostlin.
Čím více budete krtince ničit, tím více jich bude krtek
vytvářet. Připravujete ho totiž o přívod vzduchu do jeho
chodeb.
Jak se krtků zbavit?
Odpudit krtka ze zahrady humánní cestou můžete
hlavně přes jeho sluch a čich, které má kvůli absenci
dobrého zraku vyvinuté skvěle. Co použít?
Zvukové plašiče
Krtci nemají rádi hluk. Takže pokud se na jaře začnete
po zahradě častěji a hlučněji pohybovat, vypustíte na ni
děti a psy, budete často sekat trávu, máte napůl
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vyhráno. Sázkou na jistotu by pak měly být zvukové
plašiče, kterých existuje mnoho druhů. Mohou být na
baterky, případně i na solární energii. Pracují nejčastěji
na

principu

ultrazvukového

signálu

s proměnlivou

frekvencí zvuku a jsou kombinovány s vibracemi.
Současně s krtky by měly vystrnadit i hlodavce,
například přemnožené hraboše. Stojí v řádu stokorun. Je
ovšem třeba vybírat nejen podle ceny, ale i podle
dosahu a účinnosti.
Vlastní plašička
Nemusíte utrácet za zvukové plašiče, vyrobte si je
doma. Potřebujete k tomu jen skleněnou láhev, kterou
zbavíte dna. Zapíchněte ji do chodbičky pod krtinou a
nechte pracovat vítr. Jak bude do hrdla foukat, začne se
tento zvuk v chodbách nepříjemně rozléhat. A nemusí
zůstat u jediné lahve.
Pasti a návnady
Do vyhloubeného tunelu pod krtinou můžete vložit past,
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do které krtek při troše štěstí vleze, ale ven už se
nedostane. A vy ho pak odnesete dostatečně daleko od
zahrady. Je to trubka, na jejíchž koncích jsou pohyblivé
kovové klapky. Ty krtka či hlodavce pustí dovnitř, ale ven
už ne. Abyste zvýšila šance, že se chytí, můžete dovnitř
aplikovat k tomu určený gel. Měl by jim vonět natolik, že
neodolají.
Vsaďte na zápach
Dobře vyvinutý čich krtka odradí od řádění na vaší
zahradě nejen v případě použití sirných knotů, nebo
dokonce agresivních vykuřovacích patron. Zkusit můžete
zápach naftalínu či benzínu. Pokud chemii nemusíte,
zvolte přírodní cestu v podobě vysazení afrikánů,
řebčíku královského či pryšce skočcového. Fungovat má
také zápach cigaretových nedopalků či zvířecí srsti.
Existují ale i speciální pachové odpuzovače.
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IN – OUT
Víte, co je Podcast?
Na Wikipedii se dočteme, že jde o zvukový záznam na
internetu, který se dá poslouchat zdarma. Dál se ještě
povídá,

že

slovo

podcast

vzniklo

spojením

slov iPod a broadcast. MP3 přehrávač od Applu stál
u začátku úspěchů podcastů a broadcast je vysílání
(rozhlasu, televize, prostě informací). Podcasty vlastně
takové vysílání jsou. Jak si je ale můžete představit?
Podcast [podkást] je jako takový seriál, který můžete
poslouchat online a zdarma. Dal by se přirovnat i k rádiu,
jen s tím rozdílem, že v rádiu si obsah nevybíráte vy.
U podcastu ano.
Podcast je tedy audio pořad na pokračování – většinou
vychází týdně, měsíčně nebo jednou za čtrnáct dní.
Některé vycházejí dokonce několikrát denně.
Podcasty nemají žádná určená pravidla, existují jen
hranice, která většina lidí tvořící zvukové show dodržuje.
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Oficiální délka takového podcastu stanovena také není.
Takže jako u každého správného seriálu můžete
v průměru čekat délku 30 – 60 minut. Závisí to na
autorovi podcastu.
Koho to vlastně posloucháte?
Odpověď je jednoduchá i složitá – podcasty totiž může
tvořit kdokoli.
Podobně jako si může kdokoli založit svůj blog a psát
myšlenky a články na témata všeho druhu, může kdokoli
natáčet podcast. Takže podcast je ve své podstatě
takový audio blog. S tím, že většinou má nějaké spojující
téma.
Pokud se někdo rozhodne tvořit podcast, potřebuje
opravdu

jen

nějaký obsah,

prostor

pro

nahrávání

a publikaci. Ten proces je možná jen o kousíček
složitější než vedení blogu, možná jsou i na stejné
úrovni.
Zpravidla se do podcastů pouštějí lidé, kteří mají co říct
k tomu či onomu tématu. Lidé, kteří mají nadšení pro věc
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a chtějí se o něj dělit. Z většiny jde taky o lidi, kteří mají
s daným tématem zkušenosti a opravdu možnost vás
v jeho rámci nějakým způsobem obohatit.
Pro vás je tedy poslech podcastu jednak cestou
k informacím a zábavě, ale i možností seznámit se
s osobností autora z jiného úhlu. Spousta tvůrců totiž
využívá více platforem – ať už je to blog nebo sociální
sítě. Ale v mluvené formě máte možnost trochu více
nahlédnout pod pokličku toho, kým jsou.
Podcasty si vybíráte sami. Neplatí čas, kdy jsou vysílány
a vy k nim máte přístup. Můžete je poslouchat kdykoli.
Jak to vyhovuje vám.
Podcasty

mají

široký

tematický

od technologických
k počítačovým

záběr.

Jde

novinek přes politiku až

hrám.

Existují

podcasty

jen

o meditaci, literatuře, hudbě, filmu, rybaření, cyklistice,
cestování

na

motorce, zdravém

dětí, kávě, vědě i spiritualitě.
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jídle, výchově

Existují rozhovory s inspirativními osobnostmi různých
oborů, rozhovory a polemiky na témata, která by se do
mainstreamových médií těžko vlezla (ať už jsou okrajová
nebo pobuřují).
Kde můžete podcasty poslouchat?
Poslouchat můžete na jakémkoli zařízení, které má
přístup k internetu.
Jako první ale musíte nějaké podcasty najít. K tomu
účelu slouží katalogy podcastů, které vás nechají
prohledávat všechny podcasty na základě kategorií nebo
oblíbenosti.
Jako

jeden

z

takových

celosvětových

katalogů

slouží iTunes. Tenhle program vám zároveň umožní si
podcasty i přehrát a odebírat.
Popularita

podcastů

stoupá

i

v

České

republice

a celkově už má český posluchač možnost výběru
z přibližně 400 podcastů, kterých každým rokem přibývá.
Ucelený katalog všech českých a slovenských podcastů
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jde najít na webu Audiolibrix nebo podcastovém
vyhledávači NajdiPodcast.cz.
https://blog.audiolibrix.cz/tema/co-je-to-podcast/
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PIROŽKY S BRAMBOROVOU NÁPLNÍ
TĚSTO
Vývar z uvařených brambor (teplý) – 500 ml
Droždí sušené (nebo 42 g čerstvé) - 11 g
Cukr krupice - 2 PL
Sůl - 0,5 KL
Olej slunečnicový nebo řepkový – 3 PL
Mouka hladká - 500 g + cca 200 g podle potřeby
NÁPLŇ
Brambory – cca 1 kg
Cibule - 2-3 ks dle velikosti, olej na osmažení, máslo
Sůl
POSTUP
V mírně osolené vodě uvaříme oloupané brambory,
vodu slijeme do jiné nádoby, necháme vychládnout.
Cibuli oloupeme, nakrájíme nadrobno, osmahneme na
oleji a přidáme k uvařeným bramborám + kousek
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čerstvého másla pro chuť. Brambory rozšťoucháme.
Necháme stát.
Do mísy dáme 500 ml teplého vývaru z brambor, cukr,
sůl, 3 PL oleje, promícháme a přidáme 500 g hl. mouky
smíchané se sušeným droždím. Zamícháme, vyklopíme
těsto na pomoučněnou pracovní plochu a postupně
přidáváme další mouku, přitom si ruce potíráme olejem
a pomáháme si plastovou stěrkou (rovnou lopatkou), aby
se těsto nelepilo. Zpracované těsto dáme do nádoby,
přikryjeme čistou utěrkou a umístíme na teplé místo na
40-60 minut. Těsto má být umístěno tak, aby tam byl
klid, žádné bouchání dveřmi, žádný průvan. Těsto musí
být v teple a pohodě.
Až těsto nakyne jednou tolik, překlopíme ho opět pomocí
naolejovaných rukou a plastové stěrky na pomoučněnou
pracovní plochu. Není třeba ho rozválet, pracuje se bez
válečku. Rozřízneme těsto na 3 kusy, každý kus ručně
vyválíme do tvaru válečku a nakrájíme na 8 ks. Každý
kousek ručně roztlačíme (jemně) do placky, doprostřed
dáme

náplň

(zde

šťouchané
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brambory),

okraje

zaštípneme, ten spoj stlačíme a z naplněné placky
vytvarujeme pirožek. Položíme na pomoučněné místo
slepeným spojem dolů, a takto postupujeme i dále. Až
zpracujeme všechno těsto na pirožky (měla jsem jich 26
ks, při odpočívání a smažení nabydou), všechny pirožky
splácneme, aby byly tenčí, lépe se pak prosmaží.
Na větší teflonovou pánev nalijeme olej, jen aby pokryl
dno

pánve,

počkáme, až

se

rozehřeje

do

horka

a položíme do pánve pirožky s rozestupem od sebe,
protože na pánvi nabydou. Každý si to musí sám
vyzkoušet. Ubrat příkon a smažit do zlatavé barvy.
Otočit pirožek a taky osmažit druhou stranu do zlaté
barvy. Hotové překládáme na papírové ubrousky a pak
na mísu nebo na talíř.
Za recept děkujeme paní Irině Zlochové
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AKCE V DUBNU
V dubnu jsme si pro Vás opět připravili online aktivity.
1. 4. 2021 čtvrtek a každý následující čtvrtek
ON-LINE CAFÉ
Udělejte si pohodlí, k tomu kávu, čaj, či jiný chutný nápoj
a připojte se k nám na skype, na online „posezení“ od
10:00 hod.
Zájemce prosíme o nahlášení skypového jména, pokud
ho u Vás ještě nemáme poznamenáno.
6. 4. 2021 úterý – ONLINE BESEDA O AMERICE
Paní Veronika Chlupová, která v Americe 2 roky
pracovala, si pro nás připravila online besedu o Americe.
Beseda se uskuteční od 13:00 hod. na skypu.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ONLINE ÚČASTI DO
5. 4. 2021

20. 4. 2021 úterý – ONLINE SEMINÁŘ S PhDr.
DANOU MARKOVOU
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Zúčastněte se dalšího online semináře s PhDr. Danou
Markovou, tentokrát na téma: Jak vydržet pandemii.
Seminář se uskuteční od 13:00 hod. na skypu.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ONLINE ÚČASTI DO
19. 4. 2021.

27. 4. 2021 úterý – ONLINE BESEDA O CESTĚ
Z ČECH AŽ DO PEKINGU
Paní Irina Zlochová si pro nás připraví online besedu
o její cestě z Čech až do Pekingu.
Beseda se uskuteční od 10:00 hod. na skypu.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ONLINE ÚČASTI DO
26. 4. 2021
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BLAHOPŘÁNÍ
Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny
v měsíci dubnu
Ing.Jaroslav Beránek
Růžena Dolejší
Pavel Doležal
Josef Hladík
Monika Belynská
Hana Řehořková
Marie Heilandová

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví
jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺
Blondýnka říká manželovi: „Miláčku, můžeme mít jen
čtyři děti.“ „A proč?“ „Četla jsem, že každé páté dítě,
které se narodí, je Číňan.“
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DÁRCI A SPONZOŘI
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Bc. Tomáš Havlík
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