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Váţení a milí čtenáři, 
 
vítám Vás v posledním podzimním měsíci listopadu 

a v předposledním měsíci roku 2014. Za pár dní v neděli 

30. 11. začíná advent a s ním i ta pravá vánoční 

atmosféra, kterou všichni máme tak rádi. Advent je 

charakteristický pečením cukroví, návštěvou trhů, 

nakupováním dárků a vyráběním dekorací. Zajímá Vás, 

jak to bude letos vypadat před adventem u nás 

v TyfloCentru?  Tak hurá s úsměvem a dobrou náladou 

do dalšího měsíce se Střípky z Jihlavy.  

 

Zábavné a poučné čtení Vám přejí 

zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 
 

Děkujeme všem, kteří do časopisu přispěli svými 
nápady. 

 
Pokud máte nějaký nápad, s kterým byste se chtěli 
podělit s ostatními, šup sem s ním. Vaší fantazii se 

meze nekladou. 
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Dejme si nějaký citrus 
 
       To, co bylo dříve vzácností, my povaţujeme za 
zcela normální věc. Třeba to, ţe v obchodě koupíme 
citrony, pomeranče a mandarinky nebylo vţdy a všude 
samozřejmostí. Dnešní svět je uţ ale takový. Tak tedy, 
pojďme se na ty subtropické a topické plody trochu 
podívat.  
      Citrusy jsou stálezelené stromky nebo keře, 
pocházející z teplých oblastí Asie. Název pochází ze 
staré řečtiny. Citrusy mají vonné listy a některé druhy 
i trny. Je jich mnoho druhů a u nás se pěstují i jako 
pokojovky. Jsou dokonce celé spolky citrusářů.  
      Nejznámější a nejdéle vyuţívaný je citron. Dříve ho 
vozily do Evropy karavany kupců a byl velikou vzácností. 
Dnes si s chutí dáme čaj s citronem a divíme se, kdyţ 
nejsou k sehnání. Kromě vitamínu C obsahují citrony 
i hodně vápníku, fosforu, draslíku, zinku, cukrů, pektinů 
a úplně nejvíc kyseliny citronové a asi 82% vody. Pěstují 
se v Itálii, Turecku a v subtropických státech. Pokud 
však chceme, můţeme citroník pěstovat i v pokoji, lépe 
ve skleníku. Pokud budeme mít naroubovaný stromek, 
ponese i plody.  
       Citrony dáváme nejen do čaje. Přidávají se i do 
sirupů, můţeme udělat lesklou citronovou polevu na 
buchtu, dochucujeme jimi omáčky a dají se pouţít i do 
salátů. Zbytky také nemusíme vyhazovat. Kůra krásně 
mimo jiné vyčistí dřez, umývadlo a vanu. Kůra se 
přidává do vánočního cukroví, nesmí být však chemicky 
ošetřená. Po ránu a večer nám udělá dobře velká 
sklenice s citronovou vodou. Je nejlépe ji vypít mezi 5 a7 
ranní a 17 a 19 večerní. Krásně nás vyčistí a ráno 
nastartuje. Citron patří mezi zásadotvorné potraviny. 
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Podle čínské medicíny ochlazuje organismus. Přes to 
všechno je to bič na viry, kterých je teď kolem nás fůra.  
      Dalším takovým známým plodem je pomeranč. Tyto 
oranţové plody mají buď oranţové nebo červené 
„maso“. Ty červené jsou pro naše tělo prospěšnější. 
Obsahují totiţ antokyany. Tento prvek obsahují také 
švestky, například. Červené pomeranče jsou šťavnatější, 
chutnější a sladší. Stojí zhruba stejně, jako ty oranţové. 
Jejich původ je nejspíš někde v severní části Vietnamu. 
Planě uţ dnes nikde nerostou. Do Evropy se dostaly 
v 15 století. Přivezli je sem Portugalští mořeplavci. Brzy 
byl doma i v Americe. Roste jako strom v subtropických 
oblastech. V tropech se mu nedaří. Je tam na něj moc 
vlhko. Citrusáři pěstují i pomeranče. Ale je to rostlinka 
poněkud náročnější.  
      Kromě lahodné šťávy, nebo jen tak oloupaného 
a rozděleného na měsíčky jej můţeme vyuţít také pod 
kachní pečeni, do sladkých dezertů a kůra se můţe 
pouţít do cukroví, jako citronová. Cukroví dostane 
zajímavou a nečekanou chuť. Kůra se také vykupovala 
v lékárnách. Pomeranče nám doplní do těla hořčík 
a pektiny. Rozjasní nám zkrátka pochmurné podzimní 
a zimní dny.  Pomerančová vůně se pouţívá například 
také v aromaterapii. Pár kapek v aromalampě nás 
krásně uvolní, uklidní a prozáří nám dušičku. Vůně 
ovlivňuje trávení a podporuje činnost ţlučníku. Při 
chřipce nebo jakémkoliv nachlazení nám pomůţe se 
vypotit a sníţí nám horečku. (Katalog  firmy Just). Tedy 
šťáva nám pomůţe pro vysoký obsah vitamínu C a 
olejíček nám krásně provoní byt. To se to bude krásně 
marodit.  
      v kosmetice se pomeranč pouţívá i pro obsah 
vitaminu E. Třeba krém i na ruce s výtaţky z pomeranče 
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nám krásně zjemní hrubou kůţi po těţší práci na 
zahrádce. Pomerančové květy i silice z kůry se pouţívají 
v parfumerii a v kosmetice všeobecně.  

 

Pěstování citrusů. 

      Na pěstování citrusů je něco exotického 
a vznešeného. Dříve si tuhle zálibu mohla dovolit jen 
šlechta. Ve svých oranţeriích pěstovali citrony, 
mandarinky a pomeranče. Rostliny byly zasazeny 
v dřevěných nádobách, takţe se na léto vynášely ven. 
Dnes se většinou pěstuje citrus mitis, který byl dovezen 
do Evropy z Filipín uţ v roce 1595. Nemusíme se bát, ţe 
si nepochutnáme na jeho plodech, nebo budeme 
ochuzeni o vůni květů. Naopak. Na jednom stromečku 
o velikosti cca metr najdeme na jedné větvi zralé, zelené 
plody i květy. Bude to zkrátka jedinečný záţitek, pokud 
se do toho pustíme. Stromek má rád letnění. Rostlinku si 
můţeme koupit před vánoci. Bývají k dostání v tuto 
dobu. Ale pozor. Měli bychom zjistit, jaký má kořenový 
bal. Jestli je dostatečně zakořeněná, aby přeţila déle 
neţ do Nového roku a musí být zdravá a ne aby jí 
opadávaly lístky. Při cestě domů dbáme na to, aby se 
rostlina nedostala do kontaktu s chladným vzduchem. 
Nesmí prochladnout, jinak ji můţeme brzy vyhodit. 
      Rostlina potřebuje dobré osvětlení. Pokud bude dále 
od světla, tedy od okna, chřadne. V zimě prý vyţaduje 
teploty nad bodem mrazu, ale ocení teploty kolem 14 
stupňů nad nulou. V létě chce být venku. Pokud to 
nejde, měli bychom zajistit teplotu kolem 18 stupňů a 
hodně větrat. V létě chce skoro denně zálivku a rosení a 
v zimě stačí zalévat zhruba co deset dní. Hnojíme ve 
světlé části roku, jak jsme zvyklí u jiných rostlin. Nezdá 
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se to být vůbec náročné. No, řekněte sami. Neláká vás 
to vyzkoušet, vypěstovat si vlastní citrusy?  

Článek napsala paní Ptáčková 
 

 

JAK NÁM BYLO DOBŘE V MUTĚNICÍCH 

      Výlet do vinného sklípku v Mutěnicích se plánoval uţ 

od června, a jak to rychle uteklo, uţ je výlet za námi. 

Nebyla to první exkurze do vinného sklípku. Jiţ minulý 

rok jsme navštívili tento sklípek a osvědčilo se to natolik, 

uţ na podzim se ozývaly hlasy, ţe se bude muset tahle 

akce zopakovat. Andrea jednala a začátkem září se uţ 

vybírala od účastníků záloha. Těšení i obavy sílily, a pak 

přišel čtvrtek a jelo se. Bylo krásné počasí a dochvilná 

doprava nám pomohla vypilovat i tak dobrou náladu. Do 

Mutěnic jsme dorazili v silné sestavě 14-ti účastníků. 

Bohuţel nám chyběla Andrea a Petra, které vzhledem 

ke zdravotnímu se nemohly zúčastnit. Nakonec nás bylo 

akorát k jednomu dlouhému stolu.  

       Nejdříve jsme se šli ubytovat. Ubytování bylo moc 

pěkné. Pravda je, ţe jsme ho nestačili plně ocenit. 

Potom jsme se vydali směrem do kopce. Všechny sklepy 

se přece hloubily do země, aby se tam drţela stálá 

teplota. Obdivovali jsme ţudra a obrovnávky. Tedy, 

hlavně já. Ţudro je vchod do sklepa, tedy spíš to, nad 

vchodem. Dalo by se také říct – portál. Na Slovácku se 

vţdy do ţuder malovaly ornamenty. Obrovnávka je část, 

která u domu sahá od země do výšky. cca půl metru, 

měřeno odhadem. Slovácké domky a sklípky ji mají 
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královsky modrou. Zbytek stavení bývalo bílé. Ale dnes 

se tento trend uţ tak nedrţí.  

      Kdyţ jsme dorazili ke sklípku, kde se mělo konat 

naše hodování, tak se ještě nejdřív musela ubytovat 

zbylá část lidí. A potom se otevřela „místnost zaslíbená“. 

Ano. Byly tam připraveny hody přímo Lukulské a k tomu 

ještě degustace vína. Hostitel pan Špéra nás přivítal 

stopečkou meruňkovice. 

      Na fotografii Ondřej Zmeškal hraje na kytaru a zpívá. 

Nejdříve přišlo na řadu víno letošní. Mně to trochu 

překvapilo, ale fakt je, ţe letos byla první úroda dost brzy 

na to, aby to byla pravda. Byly to první dva vzorky, bylo 

to víno mladé a „nedozrálé“. Chuť byla ještě „ostrá“ 
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a nebylo moc sladké. Ale chutnalo nám a k tomu se 

zakusovaly topinky s výborným tataráčkem. Na topinky 

bylo taky dost česneku, tedy vynikající záleţitost. A teď 

na řadu došlo víno bílé, ročník loňský a ještě kuřecí 

řízečky. Co si namátkou pamatuji, byl tam třeba Muškát 

Moravský, Miler-Thurgau, Ryzlink Rýnský. Mezi 

jednotlivými vzorky jsme přikusovali ty dobrůtky, 

salámek, šunku, uzený sýr a uţ zmíněný tataráček 

a řízečky. Taky se pila voda, abychom mohli vychutnat 

to dobré vínko.  

      A teď se naše sešlost přesunula do sklepa, kde nám 

hostitel nabídl další vzorky. Rizling Vlašský, a potom 

červené víno – André, Modrý portugal obyčejný 

i barikový. A co je to barikové víno? Není to nic 

sprostého. Toto víno zraje v dřevěných dubových 

sudech i několik let. Jeho chuť je potom zvláštní, dřevitá, 

víno vytáhne vanilin, třísloviny a jiné látky, které však 

nesmí překrýt buqet vína. Je to hodně o zkušenosti 

vinaře. Tyto sudy se smí pouţívat jen třikrát. Potom 

slouţí k dozrávání lihovin, třeba rumu. Toto víno je 

draţší, ale má prý i lacinější varianty. Tady se ke zrání 

vyuţívá jen část dřeva vloţená do sudu nebo i prášek 

z tohoto dřeva.  

      Tečku potom udělal hlt burčáku. Kdyţ jsme se vrátili 

nahoru ze sklípku, tak se hostitel zeptal, kdo chce jaké 

víno domů a co budeme pít ještě ten večer. Pak se 

rozproudila volná zábava. Iveta a Ondra hráli na kytaru 

a velice pěkně. Kdo znal písničky, tak s nimi zpíval.  
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Dojedli jsme všechno, něco se ještě vypilo a zábava byla 

úţasná, ani jsme si nevšimli, ţe večer pomalu přechází 

v brzké ráno. Na ubytování jsme se dostali aţ kolem 

čtvrté ráno.  

     Druhý den byl pro mnohé z nás trochu náročný. 

Pravda. Po takovém bujarém kvasu není divu. V půl 

dvanácté „ráno“ všichni vyrazili autobusem směr Brno. 

Tedy aţ na mě. Prudce jsem odmítla jet autobusem 

a prosadila jsem si vlak. A dobře jsem udělala, protoţe 

mě pan Špéra dovezl aţ na nádraţí. 

     Teď zjišťuji, jak se kdo dostal domů, a jak mu bylo po 

těle. Já osobně jsem upíjela vodu a ujídala ze suchého 

chleba – no jako ptáček. Měla jsem obavu, abych 

neměla ještě větší problém, neţ jsem momentálně měla. 

Ale cesta byla v pohodě. Doma se to pak srovnalo a uţ 

se těším na příští rok...:-D  

Článek napsala paní Ptáčková 

       

JÓGA PRSTŮ 
 

Seriál „Jóga prstů, aneb jak léčit sám sebe“ pokračuje. 
Mudry, vyjadřují určité pozice rukou a prstů, které nejsou 
jen pouhou jejich gymnastikou, ale energetickým 
prouděním. Jeho zablokování danou Mudrou (ásánou, 
pozicí) léčíme své tělo.  
Mudra je staroindický výraz vycházející ze sanskrtu. 
Mud = radost a slabika ra = vyřešit. A tak tedy „radostně 
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řešme“ své dlouhodobé i akutní zdravotní obtíţe za 
pomoci jógy prstů.  
 
Pozice Větru 
Ukazováček sloţíme do dlaně tak, aby se hřbetem 
dotýkal osy palce. Palcem jej lehce přidrţujeme. Ostatní 
prsty jsou narovnány a roztaţeny. Indové tuto Mudru 
nazvali pozice Větru, a léčí obtíţe s ním spojené – jako 
plynatost, nadýmání a také velice pozitivně ovlivňuje 
revmatismus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozice Dechu 

Propojte levou ruku s pravou propletením prstů 
navzájem. Palec pravé ruky odstává a ukazováček 
s palcem ruky levé jej lehce objímají a zároveň uzavírají 
mezi sebou vzájemným dotekem bříšek prstů. Pozice 
Dechu se hodí k léčení prochladnutí, bolesti v krku, 
zápalu plic, kašle a rýmy. Pravidelným a dlouhodobým 
praktikováním této jógy prstů si rovněţ aktivujeme 
obranyschopnost organismu, imunitu a urychlujeme 
uzdravení.  
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Pozice Kráva 

Je pojmenována po v Indii posvátném zvířeti – krávě. 
A můţe být velmi dobrou pomocí při artritických, 
revmatických bolestech a hybnosti kloubů. Prostředníček 
levé ruky přitiskneme bříškem na ukazováček ruky 
pravé. A naopak prostředníček pravé ruky bříškem 
k ukazováčku levé ruky. Dále přiloţíme prsteníček pravé 
ruky k malíčku levé a malíček pravé ruky k prsteníčku 
ruky levé.  
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Při józe prstů je důleţitá a potřebná trpělivost, 
cílevědomost, denní cvičení kdekoli a kdykoli, po dobu 
zhruba 40ti minut, rozdělených i do několika kratších 
pasáţí (např. 4 x 10 minut).  

Úlevu při silných bolestech docílíte za pár dní a úplný 
efekt je znát asi po 3 týdnech poctivého dennodenního 
cvičení.  

 

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

Poslanci schválili porodné i pro druhé dítě 

Rodiče nově dostanou porodné i na druhé dítě, a to 10 

tisíc korun. Návrh schválila Poslanecká sněmovna. Na 

tuto dávku navíc bude mít od příštího roku nárok více 

rodin. Poslanci totiţ schválili zvýšení koeficientu, od 

kterého se nárok odvíjí. Běţná rodina tak porodné 

dostane, pokud její příjem nepřevyšuje 20 817 korun 

čistého měsíčně. 

Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely 
Marksové z ČSSD zákon rozšiřuje počet rodin, které 
mají na porodné nárok. 

„Zvyšuje se koeficient životního minima z 2,4 na 

2,7násobek příjmů. Znamená to, že se rozšiřuje okruh 

rodin, které mají na porodné nárok.“ 

Peníze začnou rodiny dostávat od ledna příštího roku. 
Porodné na první dítě zůstane 13 tisíc korun, při 
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narození vícerčat pak 19 a půl tisíce korun. Poslanci 
odsouhlasili niţší DPH pro léky, knihy a dětskou výţivu. 

Zdroj: zpravy.rozhlas.cz 

 

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha Luboš Zajíc 

Následující článek obsahuje krátkou informaci, jeţ by 

mohla zaujmout zejména nové drţitele vodicích psů 

a pak rozsáhlejší pasáţ věnovanou pravděpodobnému 

vývoji v oblasti průkazu osob se zdravotním postiţením.  

Nedávno jsem byl ředitelkou Střediska výcviku vodicích 

psů SONS, paní Marií Hájkovou upozorněn na výhodu, 

o níţ jsem do té doby vůbec nic netušil. Jde o slevu ve 

výši 200 Kč na povinnou vakcinaci vodicího psa proti 

vzteklině. Toto zvýhodnění vyplývá z metodiky kontroly 

zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014 

vydávané pravidelně Ministerstvem zemědělství. Tuto 

slevu je třeba uplatňovat u veterinárního lékaře, který 

vakcinaci provádí. Podrobnější informace o tom, jak 

přesně při uplatnění slevy postupovat, vám rádi 

poskytnou členové rady Klubu drţitelů vodicích psů. 

Kontakt na ně najdete na webu: 

http://kdvp.braillnet.cz/kontakt.php 
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RADY A TYPY 

Jak na období hlenu? 

Jak se tak kolem sebe dívám, tak je kaţdý druhý včetně 
mě nachlazený. Proto jsem vypátrala pár zajímavých rad 
jak bojovat s nachlazením a to přírodní cestou pomocí 
bylinek.  
 
Zaručeně spolehlivým lékem při nachlazení a chřipce je 
zázvor, který se těší poměrně velké oblibě. Zázvor má 
výrazné dezinfekční, antibakteriální i protivirové účinky, 
zahřívá, pomáhá při odkašlávání a uvolňuje hleny. 
Kromě toho také podporuje trávení, působí při ţaludeční 
nevolnosti a kinetóze v dopravních prostředcích.  
 
Recept na heřmánkový čaj se zázvorem  
Stačí Vám k tomu kousek oddenku zázvoru, který 
zbavíte slupky a nastrouháte do konvičky, přidáte pár 
kvítků sušeného heřmánku. Čaj přelijete vařící vodou, 
necháte vyluhovat, poté scedíte a popíjíte po doušcích. 
Čaj je potřeba pít co nejteplejší. Je také ideálním 
zahřívacím prostředkem v mrazivých zimních dnech. 
Důleţitou součástí lahodného léčivého nápoje je kvalitní 
včelí med, bez kterého by to rozhodně nebylo ono. 
 
První pomoc při horečce 
Zapomeňte na antipyretika a nechte své tělo pořádně 
vypotit. Pomůţe vám k tomu lipový čaj, který si můţete 
připravit také z vlastnoručně nasbíraných a řádně 
usušených rozvitých lipových květů. Čaj je potřeba pít 
úplně horký a ideálně oslazený kvalitním včelím medem. 
Kromě podpory pocení vám lípa také utiší kašel a 

http://www.vitalia.cz/katalog/byliny-koreni/zazvor/
http://www.vitalia.cz/clanky/chcete-se-vyhnout-cestovni-nevolnosti/
http://www.vitalia.cz/n/med/
http://www.vitalia.cz/n/med/
http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/kasel/
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podpoří vykašlávání hlenů. Podobné účinky má také 
černý bez nebo mateřídouška.  
 

První pomoc při ucpaném nosu 
Říká se, ţe léčená rýma trvá týden, neléčená sedm dní. 
Co můţete udělat, aby se vám lépe dýchalo? Nakapejte 
si do koupele nebo aromalampy eukalyptový olej. 
Můţete ho rovněţ vdechovat při klasickém inhalování 
nad hrncem s vařící vodou nebo si s ním potírat ucpané 
dutiny, zahleněné průdušky či bolavá záda. 
Eukalyptovník mají rády nejen koaly. Olej má 
antiseptické, antibakteriální i antivirové účinky,  
 
První pomoc při ucpaném nosu 
Říká se, ţe léčená rýma trvá týden, neléčená sedm dní. 
Co můţete udělat, aby se vám lépe dýchalo? Nakapejte 
si do koupele nebo aromalampy eukalyptový olej. 
Můţete ho rovněţ vdechovat při klasickém inhalování 
nad hrncem s vařící vodou nebo si s ním potírat ucpané 
dutiny, zahleněné průdušky či bolavá záda.  
 
Eukalyptovník mají rády nejen koaly. Olej má 
antiseptické, antibakteriální i antivirové účinky,  
Při zánětech v krku se výborně osvědčuje šalvěj. Tuto 
bylinku pouţívejte raději jen ke kloktání, k vnitřnímu uţití 
není ve vyšších dávkách příliš vhodná.  
 

 

 

 

http://www.vitalia.cz/clanky/bezinky/
http://www.vitalia.cz/katalog/byliny-koreni/salvej/
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VOLBY V JIHLAVĚ 

Jihlava - K volbám půjdou i lidé s postiţením, mají to 
sice těţší, ale jejich blízcí jim pomohou. 

Volební místnosti se otvírají ve čtvrtek s úderem druhé 
hodiny odpolední. K volbám se chystá i Pavel Hegner 
z Jihlavy, který je na první pohled naprosto běţným 
voličem. Jenţe zdání klame, svou úlohu má o něco 
těţší. Je totiţ zrakově postiţený, takţe mu s volbou 
pomáhá manţelka. 

„Vybraný volební lístek uţ mám předem připravený. Za 
plentou ho jenom případně upravím, zakrouţkuji 
kandidáty a vloţím do obálky. Se vším mi pomáhá 
manţelka, která se mnou můţe za plentu a pomáhá mi 
potom hodit lístek do urny," popsal proces volby 
u nevidomých Hegner, který před několika lety úplně 
přišel o zrak. 

Kdyby šel do volební místnosti bez doprovodu, měl by 
situaci ztíţenou. Za plentu s ním totiţ nemůţe jít někdo 
z komise. To volební zákon nedovoluje. „Musel bych 
poprosit některého z voličů, který by zrovna do volební 
místnosti přišel, aby mi pomohl," zamyslel se nad touto 
variantou Hegner. 

Informační bariéra 

K volbám chodí Hegner pravidelně a spíš neţ samotná 
volba je větším problémem informační bariéra. Klasický 
předvolební leták, který mu přijde do schránky, si totiţ 
nedokáţe sám přečíst. „Informace o programech 
jednotlivých stran jsem čerpal především z internetu. 
Pomáhalo mi s tím čtecí zařízení v počítači," podotkl ke 
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sbírání informací nevidomý volič Pavel Hegner, který je 
zároveň ředitelem obecně prospěšné společnosti Tyflo 
Vysočina Jihlava. Ta pracuje s nevidomými lidmi 
a pořádá pro ně řadu akcí. 

V krajském městě pracuje s nevidomými lidmi ještě také 
Tyflocentrum Jihlava. Ředitelka Iveta Bělovová tvrdí, ţe 
jejich klienti a lidé, se kterými pracují, jsou samostatní. 
Ţádosti o pomoc v souvislosti s volbami proto 
nezaznamenala. „Klienti, kteří jdou k volbám, tak z 99 
procent poţádají o pomoc své blízké. Na nás se 
neobrací," uvedla ředitelka Tyflocentra. To nabízí 
klientům předčitatelskou sluţbu, takţe si zájemci mohou 
nechat nějaký ten předvolební materiál přečíst. 

Kromě lidí se zrakovým postiţením míří k volbám i ti, 
kteří například hůře chodí anebo mají nějaký jiný 
handicap. V případě, ţe předem zavolají na volební 
komisi, přijdou komisaři i s urnou k nim domů. 

www.jihlavsky.denik.cz 

 

JAK JSME MOTALI KOBEREČEK 

      Ve čtvrtek ráno se mi nechtělo vůbec vstávat. Venku 

za okny byla tma a mlha. Představa cestování se mi 

vůbec nelíbila. Nakonec jsem se vyhrabala z peřin 

a vyrazila na cesty. A byl to opět pěkný den, jak uţ to 

bývá, kdyţ vidím známé lidičky.  V tašce jsem měla vlnu, 

kterou jsme pouţily (Byly jsme tam jen ţenské :-D) na 

malý kobereček.  
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      Kobereček se skládá z koulí utvořených 

z pestrobarevné vlny dle výběru. Tyto koule se našijí na 

látku, která dílo drţí pohromadě. Tvar si můţeme zvolit 

sami, ale je třeba podotknout, ţe je dost velká spotřeba 

vlny. Je s tím třeba počítat, pokud chceme větší výrobek.  

       No – původně jsem si myslela, ţe uděláme veledílo. 

Ale u mě to nic překvapivého není. Všechno vidím 

zpočátku velké. Tvrdila jsem, ţe si udělám takový 

kobereček pod nohy k počítači. Byl by dobrý, hřejivý 

a vysoký… Andrea na stůl poloţila nachytané krouţky 

a další vlnu a začalo se motat. Byly jsme čtyři a Andrea 

na nás dohlíţela a pilně prostřihávala namotaná kolečka. 

Bambulky přibývaly a klubka se tenčila. Kdyţ jsem 

viděla, jaká je spotřeba a jak málo je kouliček, tak se 

moje vize scvrkla na nějakou malou ozdobu na stůl. Asi 

to bude také tím, ţe jsem motala velké a plné bambule, 

které se těţko prostříhávaly.  

      Náhoda tomu chtěla, ţe jsme měly ţlutou a modrou 

vlnu – tedy barvy TyfloCentra. Vyrobené bambulky 

vytvořily písmena TC. Navrch byla ještě jedna fialková 

koule. Chtělo by to ještě dotvořit nějaké pozadí a nebyl 

by to špatný motiv. 

       Nálada byla perfektní. Motaly jsme pořád pryč, aţ 

došla vlna. Teda skoro. A taky došel čas. I kdyţ se 

dobře sedělo, volaly nás jiné povinnosti, tak bylo třeba jít 

za nimi. Bambulky byly nadělány a na Andree je, aby 

z nich vytvořila to, co měla původně v plánu. Nevím, 



18 
 

jestli to bude emblém TyfloCentra, nebo kobereček ve 

tvaru kytice, ale to uţ nechám na ní.  

       PS. Jana Voráčková ještě přinesla hromadu 

javorového listí. Kdyţ jsme se začaly rozcházet, tak my, 

co jsme ještě zbývaly, jsme z této hromady začaly tvořit 

růţičky. Vypadají kouzelně a vnesou trochu přívětivé 

atmosféry do těchto zamlţených dnů. Janě děkuji za 

dobrý tip.  

Článek napsala paní Ptáčková 

 

NEBUĎTE OFF BUĎTE ON 

 

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 
Kdy:  1. 11. 2014 od 17:30 hod.  
Kde: KINO DUKLA 
 
Komedie, Drama / ČR / 97min / PREMIÉRA / 120,- / 12+ 
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají ţivot 
prokluzovat mezi prsty. Neměli by. Pro některé z nich to 
totiţ dneska večer skončí. A proto se v jejich blízkosti 
objevili andělé. Jejich podoba a názory vás asi zaskočí. 
Ono je to vzájemné. Lidskému oku neviditelní stráţci 
našich osudů bývají zase pro změnu překvapeni 
překáţkami, které sobě a jim dobrovolně stavíme do 
cesty. Reţie: A. Nellis / Hrají: Marián Labuda, Vojtěch 
Dyk, Vladimír Javorský, Eliška Křenková, Bolek Polívka, 
Zuzana Bydţovská, Václav Neuţil, Ondřej Sokol 
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SVATÝ MARTIN V JIHLAVĚ 
Kdy:11.11.2014  16:00 hod. 
Kde: Masarykovo nám. 
 
Tradiční (tentokráte jiţ sedmnáctý) SVATÝ MARTIN na 
bílém koni vyjede 11. 11. 2014 v 17 hodin od Brány 
Matky Boţí. Od 16 hodin bude hrát na náměstí skupina 
JAK CHCEŠ. Po příjezdu sv. Martina bude následovat 
komponovaný OHŇOSTROJ v provedení jihlavského 
ohňostrůjce Jiřího Linhy - Art Pyro. V 18 hodin koncert 
skupiny MILAN SCHELINGER BAND. V 19 hodin 
koncert kapely ZRNÍ. Na závěr ve stanu zahraje kapela 
Umí hovno z Jihlavy. 
 
RESTAURANT DAY JIHLAVA 
Kdy: 15. 11. 2014 od 13:00 hod. do vyprodání zásob 
max. do 17:00 hod.  

Kde: Farmářská trţnice Jihlava (vstup z parku G. 
Mahlera či z Dvořákovy ul.) 

Milí přátelé dobrého a kvalitního jídla! V sobotu 15. 
listopadu se v Jihlavě připojíme k mezinárodnímu dni 
improvizovaných restaurací, tzv. Restaurant Day, a to 
v prostorách Farmářských trhů u parku Gustava 
Mahlera. Přijďte ochutnat naši domácí kuchyni nebo se s 
námi podělit o Váš oblíbený recept. 

Rozsvícení vánočního stromu letos pravděpodobně 
připadne na neděli 30.11. - tedy v den, kdy začne 
advent. Na náměstí bude stát krásně nazdobený strom, 
na který bude radost pohledět. Opět se bude jednat 
o skvělý záţitek, jenţ byste si neměli nechat ujít.  
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Adventní koncert - tradiční zahájení adventní doby 

v knihovně zámku.  

Datum konání: 30. 11. 2014 začátek od 17:00, délka 90 
minut Místo konání: Zámek Náměšť nad Oslavou, 
Zámek 1, 675 71 Náměšť nad Oslavou Organizátor: 
Státní zámek Náměšť nad Oslavou Doba trvání: 90 
minut Plné vstupné: 70 Kč 
 
Přednáška Arnošta Vašíčka „Záhady Orientu“ 
Arnošt Vašíček představuje nejzajímavější objevy ze 
svých cest, tentokrát především z Indie, Číny a 
Japonska.  

Přednáškový sál Městská knihovna Jihlava, středa 5. 11. 
2014  v 17,00 hod. 
 

„Meditace, rozjímání, modlitba a jejich vliv na 
zdraví člověka“ 
Pokud nezaţíváme delší dobu klid, vzniká prostor pro 
počátek nejrůznějších obtíţí) únava, bolest hlavy, hučení 
v uších, špatné spaní, nervozita, podráţděnost.... 
Přednáška z cyklu Praktická Ajuvéda s Ivou 
Georgievovou. Vstupné 70,-Kč. Přednáškový sál 
Městská knihovna Jihlava, čtvrtek 20. 11. 2014 v 17,00 
hod. předpokládaný konec v 18:30 hod. Pokud chcete 
ochutnat čaj, vezměte si prosím hrneček.  
 

Ekvádor 
Cestopisná přednáška s promítáním fotografií 

cestovatele Jana Brotánka. Přednáškový sál Městská 

knihovna Jihlava, čtvrtek 27.11. v 17,00. 
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ZVUKOVÁ STŘELBA 
 

Dne 30. 9. 2014 proběhla v TyfloCentru Jihlava zvuková 
střelba. Níţe je uvedená tabulka výsledků z turnaje. Paní 
Šulerová opět nezklamala a umístila se na prvním místě. 
I kdyţ tentokrát to bylo opravdu těsné o pouhých 0,3 
bodů paní Šulerové šlapal na paty pan Liml. Příští turnaj 
bude jistě zajímavé.  

 
Umístění Jméno Počet bodů 

1. Lenka Šulerová 299,6 

2. Miroslav Liml 299,3 

3. Eva Bočková 298,2 

4. Petra Marečková 296 

5. Aneta Špinarová 291,5 

6. Pavel Doleţal 272,9 

7. Barbora Tesková 216 

8. Jana Tučková 203,6 
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KNIHY DO UŠÍ 
Audiokniha roku: 

Hra o trůny - Píseň ledu a ohně 

Autor: George R. R. Martin 

Ţánr: Fantasy 
Hodnocení: 96 % 
Kniha je k vypůjčení:  

Wiking Biblio – Digitální Internetová Knihovna KTN  - 

MP3  

Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod – MP3 

Fantasy sága Píseň ledu a ohně se stala doslova 
legendou. Mezi fanoušky fantastických příběhů si 
vydobyla své postavení i díky převedení do podoby 
podmanivého seriálu HBO. Ten dostal pojmenování 
podle prvního dílu celé kniţní série, který právě přichází i 
ve formě audioknihy. Dámy a pánové, Hra o trůny do uší 
přichází. 
 
Kdyţ portál Audiotéka uspořádal internetové hlasování 
o tom, jaké knihy chybí posluchačům ve zvukové 
podobě, zvítězila právě Hra o trůny. Nyní, po roce a půl, 
konečně spatřil světlo světa první díl série. Do konce 
roku 2014 by pak měla následovat i další část nazvaná 
Střet králů a v roce 2015 mají přijít na řadu zbylé knihy 
zatím nedokončené řady. A co tedy lze od Hry o trůny od 
Tympana čekat? Děj románu se odehrává v temném 
středověku, kde se udatní hrdinové v krajině Sedmi 
království na kaţdém kroku potýkají s intrikami v boji 
o moc a zradou i od svých nejbliţších.  
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Úvodní část epického fantasy eposu odehrávajícího se 
ve světě temného středověku, mezi statečnými rytíři, 
mocnými čaroději, draky, zlovlky a čarostromy... 
Jako stráţce severu lord Stark povaţuje za prokletí, 
kdyţ ho král Robert pověří úřadem pobočníka vladaře 
a vyšle ho na jih, odkud se zatím nikdo z jeho rodiny 
nevrátil. Bezejmenní staří bohové nemají na jihu ţádnou 
moc, Starkova rodina je brzy rozdělena a pobočník sám 
je polapen do sítě nebezpečných intrik. Ba co hůř, 
v exilu ve Svobodných městech za mořem dospěl 
pomstou posedlý chlapec. Jako dědic šíleného Dračího 
krále, jehoţ rodina byla vyvraţděna, si dělá nárok na 
trůn. A na severu, tam za Zdí, kde člověk nemůţe nikdy 
říct, co je ţivé a co ne, se mezitím houfují mrtvé armády 
Jiných, které vyčkávají na konec léta a nadvládu dlouhé 
zimy. Příběh zrady a ambicí, lásky, čar a kouzel můţe 
začít. Zima přichází! Audiokniha vychází v edici 
Načteno, coţ znamená, ţe vznikla ve spolupráci s KTN, 
organizací, která se mimo jiné zabývá i výrobou 
audioknih pro nevidomé. Jedná se tedy o nezkrácenou 
audioknihu načtenou jedním interpretem. Tím je v tomto 
případě na první pohled trochu překvapivě František 
Dočkal. Interpret příznivcům mluveného slova téměř 
neznámý. Téměř, protoţe jde o dlouholetého pracovníka 
rozhlasu a pravidelného interpreta právě knih pro 
nevidomé. Hra o trůny je však první jím načtenou 
audioknihou, která se objevila volně v prodeji. 
 
Projev Františka Dočkala tak můţe být pro potenciální 
zájemce neznámou. Obdivuhodně se mu však daří 
proplétat se spletitým dějem a předlouhou stopáţí více 
neţ 44 hodin s grácií a nadhledem. Jeho hlas je spíše 
tichý a jakoby uklidňující. 
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Názor čtenářů: 
Knihy Hra o trůny jsem si strašně oblíbila. To vtažení do 
děje, které G. R. R. M. dokáže vytvořit, je prostě úžasné. 
Líbí se mi to napnutí, kdy vůbec netuším kdo, kdy 
zemře. U většiny knih je mi hned na začátku jasné, kdo 
je záporák, kdo zemře a kdo koho zradí. Tady ale 
neexistují záporáci, nejsou tu všichni jen černí a bílí. 
Toto je kouzlo Sedmi Království. A já jsem mu propadla, 
a bojím se, že víc než je zdrávo. Martin je výborný 
vyprávěč, který zde vypraví výborný propracovaný 
příběh s výbornými postavami a výbornými dějovými 
zvraty. Vyprávění je naprosto fascinující a postavy jsou 
tak krásně uvěřitelně propracované, že se velmi snadno 
dostane do jejich kůže. Srdcovka. 

 
Přesmyčky 

 
V tomto čísle jiţ nenajdete kvíz, ale vymyslela jsem si na 
Vás něco jiného a to přesmyčky. Přesmyčka neboli 
anagram je slovo, vzniklé přeskupením písmen nebo 
slabik slova původního. V historii se anagramy vyskytují 
jiţ poměrně dlouhou dobu. Uvádí se, ţe „prognostik“ 
Nostradamus v 16. století ve svých Centuriích zakódoval 
některé země, města a osobnosti formou anagramů. 
Objevují se prý také v Kosmově kronice. V dobách bez 
počítačů vytvářeli anagramy „ručně“ jen autoři-
hračičkové s vysokou představivostí a mnoţstvím času. 
Doposud nejstarší známé anagramy jsou snad ze 
4. století př. n. l. a jejich autorem má být řecký básník 
Lykofron. Platon i jeho ţáci věřili, ţe přesmyčkami se 
můţe projevovat boţstvo. V začátcích křesťanství se 
anagramům přiznával magický, mystický a prorocký 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nostradamus
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význam. Stejně tak kabalisté vytvářeli přesmyčky 
z písmen boţího jména a hledali v nich skryté významy 
a bývají proto pokládáni za „vynálezce“ magie 
anagramů. 
Zde si můţete pár takových přesmyček vyzkoušet. V 
následujících názvech hradů a zámků byla přeskupena 
písmena, takţe vznikla nesrozumitelná slova. Přeskupte 
písmena a najděte v kaţdém název hradu nebo zámku. 
 
rneštepjn, šnopikoět, vozíkv, áblohuk, řibrocatie, vcilate, 
šlendantj, yhvukald, cheněby, tlikřovká, roklí, chvysro, 
lchvobu, tánlab, řokníko, ydněra, ořko, kepac, blyţe, nlyá 

 
 
Vaše odpovědi nám můţete zasílat do konce měsíce 

listopadu 
elektronicky na emailovou adresu 

laznickova@tyflocentrumjihlava.cz 
První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU. 

 
Správné odpovědi ze zářijového kvízu: 

1-B, 2-C, 3-C, 4-A, 5-B, 6-A, 7-C, 8-B, 9-A, 10-A, 11-B, 
12-B,13-A, 
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 SONS - JIHLAVA 

Milí čtenáři, 

naše úterní odpoledne jsme měli v obvyklém čase, ale 

jak uţ kaţdý ví, ţe Jihlavské TyfloCentrum se 

odstěhovalo, ale přesto nás navštívila Andrejka 

Lázničková s TyfloCentra a uskutečnila jednu z našich 

oblíbených akcí – Putování po světě pomocí chuťových 

buněk. Tentokrát jsme putovali na jeden z řeckých 

ostrovů a to Rhodos, který je jedním z Dodekanéských 

ostrovů, coţ je skupina dvanácti řeckých ostrovů 

v Egejském moři. Také jsme se dozvěděli, ţe Rhodos je 

rozlohou čtvrtý největší ostrov. Největším ostrovem je 

Kréta, následuje Euboia a Lesbos. Hlavní město nese 

stejnojmenný název jako samotný ostrov Rhodos. 

Celkový počet obyvatel na ostrově je 110 000. Také 

jsme se dověděli, čím Řekové platí, ţe mají uţ Euro. 

Také jsme se dozvěděli, jakého náboţenství v Řecku  

jsou vyznání a jak procházelo různými změnami nejen 

v politice ale i celém jeho vývoji. Bylo toho mnoho 

zajímavého, co jsme se dozvěděli. Andrejka nám vše 

vyprávěla do detailu, protoţe sama byla na Rhodu na 

dovolené, a tak to ještě měla v ţivé paměti. Nevynechali 

jsme ani Řecké báje. Rhodos je nerozlučně spjat s bájí 

o Diovi a Héliovi. Podle této báje z řecké mytologie se 

Zeus po vítězství nad Titány rozhodl rozdělit Zemi mezi 

Olympské bohy. Jediný, na koho se nedostalo, byl 

Hélios – bůh slunce. Kdyţ se vrátil a domáhal se svého 

podílu, Zeus ho sice politoval, ale sdělil mu, ţe to uţ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lios
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tit%C3%A1ni
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_mytologie#Olympsk.C3.A1_bo.C5.BEstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
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není moţné. Hélios tedy poţádal Dia i ostatní bohy 

o souhlas s tím, ţe mu připadne země, která se sama 

vynoří z moře. Jakmile souhlasili, vynořil se z modrého 

moře ostrov. Hélios jej ozářil svým jasem a učinil jej 

nejkrásnějším ostrovem v Egejském moři. Putování se 

mi moc líbilo, protoţe Andrejka  sebou měla moc krásné 

fotky, a kdo mohl, tak si je prohled , ale myslím si, ţe si 

kaţdý odnesl hezký záţitek. No a nevynechali jsme 

samozřejmě ani jídlo a pití, Andrejka byla tak hodná, ţe 

nám Řecko přiblíţila pomoci chuťových buněk, upekla 

nám výborný skořicovo - medový dort. Opravdu krásné 

proţité odpoledne. Doufám, ţe nebylo poslední. 

Za naší odbočku SONS děkují Marie Fialová a Adéla 

Bodišová        

                                     Článek napsala: Adéla Bodišová 

 

 

15 LET POMÁHÁTE NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM  
BÍLÁ PASTELKA 

 
 

Ve středu dne 15. 10. 2014 proběhl 15. ročník veřejné 
sbírky Bílá pastelka a jedním z mnoha prodejních míst 
byla i Jihlava.  
A jak v Jihlavě probíhala sbírka Bílá pastelka? Do 
TyfloCentra Jihlava ráno přišli dobrovolníci z řad 
studentů ze Střední odborné školy sociální u Matky Boţí 
v Jihlavě. Odpolední skupinu dobrovolníků tvořili studenti 
z Vyšší odborné školy sociální. Celkem bylo 10 dvojic 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Egejsk%C3%A9_mo%C5%99e
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studentů, kteří opět prodávali v centru Jihlavy bílou 
pastelku a to hned v několika barevných variantách za 
minimální cenu 20 Kč. Studenti také nabízeli mimo 
pastelky malý kalendář na rok 2015, o který byl tento rok 
velký zájem. Celorepublikově se na Bílé pastelce vybralo 
1 775 878 Kč. Všem co přispěli, děkujeme za podporu 
zrakově postiţených občanů ČR.  
 

ČECHOVA HELMA SE VYDRAŢILA ZA 7.170,-KČ 

Po podepsaném dresu Chelsea letos Petr Čech poskytl 
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých svou 
typickou zápasovou helmu. Cenný kousek se nakonec 
vydraţil za 7170 korun, peníze pomohou v programech 
pro lidi s váţnou poruchou zraku. 

 
A to není všechno. Petrova helma neskončí u někoho ve 
vitríně, ale díky Zdeňku Kreminovi z Chrudimi, který ji 
v aukci na portálu Aukro.cz vydraţil, si ji budou moci 
prohlédnout děti ze škol. Její nový majitel ji přidá 
k dalším desítkám vzácných artiklů ze všech sportů a od 
příštího roku by měl s velkolepou výstavou jezdit po 
základních školách celé republiky. Děti si tak budou 
moci Petrovu ochrannou výstroj i nasadit na hlavu. Díky 
oběma! 
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Chraňte své bezpečí 
 

Dne 29. 10. 2014 v TyfloCentru Jihlava přednášel pan 
Mgr. Křoustek z Bílého kruhu bezpečí. Bílý kruh bezpečí 
je organizace, která poskytuje odbornou, bezplatnou 
a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů.  
Přednáška byla zaměřena na téma: „Jak chránit své 
bezpečí“, především jak dávat pozor na nejrůznější léčky 
podomních prodejců a zlodějů, kteří se zaměřují na ty 
nejvíce bezbranné lidi, coţ jsou ve většině případů 
senioři nebo lidé s postiţením.  
Pan Mgr. Křoustek vysvětlil klientům během hodiny 
některé triky, které zloději pouţívají. Důleţité je říci to, ţe 
většina prodejců vsází především na to, ţe jsme slušně 
vychovaní a přeci kdyţ nás na ulici nějaká hezká milá 
slečna pozdraví, tak jí pozdravíme také – a právě v tom 
momentu se takzvaně začnete stávat „lovnou zvěří“. 
A jaké triky tito prodejci čili šmejdi pouţívají? Tak 
například oblíbenou praktikou je vyvolání dojmu, ţe se 
jedná o mimořádnou (akční) nabídku, která plátí jen 
a pouze dnes za zvýhodněnou cenu. Ve skutečnosti je 
cena nadnesená a v ţádném případě neodpovídá 
kvalitě. Proto je důleţité říkat NE NE  a znovu NE. 
Opravdu je důleţitý být asertivní a naučit se říkat NE a 
rychle utíkat pryč.  
Bohuţel šmejdi jsou velice vynalézaví i co se týče 
podomního prodeje.  A jakým způsobem se nám chtějí 
doslova vetřít do bytu? Často nabízejí různé výhry 
a akce a tak člověk, který nikdy nic nevyhrál, doufá, ţe 
se na něj usmálo štěstí. Je však třeba být velice 
nedůvěřivý vůči všem výhrám, které člověk získá bez 
jakékoliv zásluhy a které jsou např. podmíněny 
objednáním zboţí, voláním na placenou linku nebo 
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posláním peněz. Důleţité také je neukazovat ţádné 
faktury a nenechat prodejce nic fotit, protoţe pak se 
můţe stát, ţe uzavřete smlouvu, aniţ byste si toho byli 
vědomi. Prodejce si jednoduše ofotí fakturu a pak uţ má 
potřebné informace k tomu aby za Vás smlouvu uzavřel. 
A co podpis? Tak s tím si hlavu prodejce neláme. Prostě 
Vás na smlouvu jednoduše podepíše. Dobré je říci: 
„Nechte mě tu nabídku a kontakt na Vás, a kdyţ Vaše 
nabídka bude výhodná, tak Vás kontaktuji.“ Hlavně 
nesvěřujte peníze do cizích rukou. Pan Mgr. Křoustek 
dával za příklad historku, kdy neznámý muţ volá starší 
paní s tím, ţe se vydává za jejího vnuka. Vsází na to, ţe 
přeci kaţdá starší paní má vnuka. V tomto případě se 
jednalo o vnuka Pavlíka, který potřeboval půjčit peníze 
na nákup auta. Jednalo se ale o velmi výhodnou 
nabídku, a kdyby odešel, tak bohuţel o výhodnou 
nabídku přijde, takţe pro peníze za babičkou pošle svoji 
přítelkyni. A dál uţ Vám je příběh jasný.  A takových 
prodejců, šmejdů a zlodějíčků je celá řada. Dokáţí 
vymýšlet neuvěřitelné fígle, jen aby se dostali k Vám do 
bytu a do Vaší peněţenky.  
Beseda s panem Mgr. Křoustkem byla velmi zajímavá 
a především poučná. Musím říci, ţe se mi při vyprávění 
příběhů ze ţivota občas zvedal ţaludek při zjištění, čeho 
všeho jsou takoví šmejdi schopni a jaké dopady to má 
na samotné oběti.  
Na závěr článku chci ještě jednou za TyfloCentrum 
Jihlava poděkovat panu Mgr. Křoustkovi za jeho čas 
a ochotu se s námi podělit o poučné příběhy a cenné 
rady. Trošku jsem na internetu pátrala, zda neexistuje 
nějaká broţura, která by shrnovala veškeré praktiky 
prodejců. A jednu takovou broţuru jsem pro Vás 
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vypátrala. Broţuru lze zdarma stáhnout na stránce 
www.dtest.cz/past 
Doufám, ţe Vás osloví a stane se Vaší součástí.  
 
Braňte se před podomními a pouličními prodejci, abyste 
nepřišli o peníze. Vyhněte se jim. Nejjednodušší 
způsob, jak se s nimi vůbec nedostat do kontaktu. 
Nemluvte s nimi. Nevidíte je, neslyšíte je, nenavazujete 
s nimi oční kontakt. Opakujte „ne“. Jeli prodejce 
neodbytný a jde za vámi (na ulici, po chodbě), říkejte 
„ne“, „nemám zájem“ a hlavně se nezastavujte. 
Nebuďte zvědaví. Nejčastějším důvodem, proč lidé 
naletí a nechávají se zviklat, je zvědavost. Nedávejte na 
sebe kontakt. Pokud jste se jiţ dali do řeči s prodejcem 
a chce po vás kontakt, důsledně odmítněte. Na dlouhou 
dobu byste se ho nezbavili. Nic nepodepisujte. Hlavní 
zásada, které se musíte zuby nehty drţet. 

 
Článek napsala Andrea Lázničková 

http://www.dtest.cz/past
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AKCE NA LISTOPAD 
 

5. LISTOPADU 2014 – FYZIKA HROU 

ODJEZD Z JIHLAVY Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŢÍ DO ŢĎÁRU 

NAD SÁZAVOU V 10:10 HOD. Z NÁSTUPIŠTĚ 21. PŘÍJEZD 

DO ZR V 11:10 HOD. OD 11:20 HOD. POSEZENÍ 

V RESTAURACI INGOT OD 12:30 HOD. PROHLÍDKA VÝSTAVY 

POD NÁZVEM FYZIKA HROU NA VÝSTAVĚ SE SEZNÁMÍME SE 

ZÁKLADNÍMI FYZIKÁLNÍMI JEVY (MAGNETISMUS, 
ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, VÝROBA ELEKTŘINY) A 

DOZVÍTE SE, JAK FUNGUJE ELEKTROMAGNETICKÉ DĚLO 

NEBO POTRUBNÍ POŠTA. VŠE JE PREZENTOVÁNO 

SROZUMITELNOU FORMOU. NA EXPONÁTY JE SAHAT 

DOVOLENO! 
NÁVRAT ZE ZR DO JIHLAVY V 16:00 HOD. 

 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 11. 2014 

 

19. LISTOPADU 2014 – POSEZENÍ S PANÍ PSYCHOLOŢKOU 

MGR. MONIKOU ŠMARDOVOU 

V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 PROBĚHNE 

OD 9:00 HOD. POSEZENÍ S PANÍ PSYCHOLOŢKOU MGR. 
ŠMARDOVOU. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 11. 2014 

 

24. LISTOPADU 2014 – DENTÁLNÍ HYGIENA BEZ HRANIC 

V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8, PROBĚHNE 

OD 10:00 HOD. PŘEDNÁŠET BUDOU STUDENTKY 3. 
ROČNÍKU OBORU DENTÁLNÍ HYGIENA Z PRAHY. NÁZORNĚ 

POMOCÍ MODELU PŘEDSTAVÍ SPRÁVNOU TECHNIKU ČIŠTĚNÍ 

ZUBŮ A PORADÍ IDEÁLNÍ POMŮCKY. PŘEDNÁŠKA JE PRO 
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VŠECHNY CO SE CHTĚJÍ DOZVĚDĚT VÍCE O TOM, JAK 

PEČOVAT O SVŮJ CHRUP INTERAKTIVNÍ FORMOU. 
S SEBOU SI PROSÍM VEZMĚTE VEŠKERÉ ZUBNÍ POTŘEBY, 

KTERÉ DOMA POUŢÍVÁTE.  
 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 19. 11. 2014 

 

27. LISTOPADU 2014 – VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 

V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00 

HOD.  
NA VÝTVARNÉ DÍLNĚ BUDEME SPOLEČNĚ PÉCT PERNÍČKY. 
S SEBOU SI PROSÍM VEZMĚTE VYKRAJOVÁTKA A VÁLEČEK. 

PERNÍKOVÉ TĚSTO BUDE PŘIPRAVENO.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 24. 11. 2014 

 

28. LISTOPADU. 2014 – TRÉNINK PAMĚTI 

PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 

TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA BERÁNKA.  
TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 26. 11. 2014 

 

20. LISTOPADU 2014 – CESTOVÁNÍ PO AFRICE II. 

SETKÁNÍ S CESTOVATELEM A KAZATELEM, PANEM JANEM 

ZAJÍCEM, VYPRÁVĚNÍ O JEHO CESTÁCH NAPŘÍČ ČERNÝM 

KONTINENTEM.  
ZAČÁTEK VE 12:30 HOD. V TYFLOCENTRU JIHLAVA 

BRNĚNSKÁ 8. 
PROSÍM VŠECHNY ZÁJEMCE O PŘEDNÁŠKU, ABY SE 

DOSTAVILI S ČASOVÝM PŘEDSTIHEM, ABY NEDOCHÁZELO 

K NARUŠOVÁNÍ PŘEDNÁŠKY. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. 
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST   

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 18. 11. 2014 
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Pozvánka 
Odbočka Sons Jihlava 

Vás zve na 
                                   

OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, KTERÉ SE KONÁ DNE 
25. 11. 2014 

Začátek v: 13.30 hodin 
Místo konání prostory klubovny OO SONS ,odkud Vás 

doprovodíme do pronajaté třídy základní školy 
Program: 
Zahájení: přivítání hostů  
Zpráva: o hospodaření 
Zpráva Revizní komise odbočky SONS 
Zpráva činnosti 
Informace předsedkyně odbočky 
Volná diskuze 
Závěr:  

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ UČAST ,OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

Důleţitá informace ohledně vstupu do odbočky 

SONS v Jihlavě 

Přístup do klubovny SONS – Nad Plovárnou 5 
Jihlava, pouze přes hlavní vchod Základní školy 

Nad Plovárnou 5 
Abychom Vám mohli přijít otevřít, prozvoňte nás 

prosím: 
 

Paní Bodišová tel.: 778 487 403 
Paní Fialová tel.: 778412706 
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BLAHOPŘEJEME 

Ing. Přemysl Píza 

Martina Roháčková 

PhDr. Karla Strejčková 

Josef Vondra 

 

 K nározeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 
vtip. Neboť smích léčí  

Muţ měl uţ po krk stálého komandovaní od manţelky, 

tak zašel k psychiatrovi, co s tím. Psychiatr mu poradil, 

jak si budovat sebevědomí a dal mu knihu o asertivitě. 

Chlap ji v autobuse cestou domů celou přečetl. 

Přijde domů, vrazí do dveří, přistoupí k manţelce, ukáţe 

na ni prstem a řekne: 

 

"Odteďka chci, abys věděla, ţe JÁ jsem pán v tomto 

domě a MOJE slovo je zákon! Chci, abys mi teď 

připravila dobré jídlo, a kdyţ ho sním, očekávám bohatý 

dezert. Po večeři mi připravíš koupel, abych si mohl 

oddychnout. A po koupeli, hádej, kdo mě obleče a 

učeše...." 

"Asi někdo z pohřebního ústavu," povídá ţena... 
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NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časopis vydává: 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

Brněnská 8, 586 01 Jihlava 

tel.: 724 865 566 

e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 

www.tyflocentrumjihlava.cz 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
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