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Váţení a milí čtenáři,
vítám Vás v měsíci říjnu, který je zde se vším všudy.
Babímu létu uţ nikdo nevěří, ţe se vrátí, snad kromě
meteorologŧ, kterým uţ také nikdo nevěří. Přesto se
nenechte zahalit do šedivé deky ranních mlh a nic
nedělání s výmluvou na špatné počasí, protoţe jako
kaţdý měsíc jsme si pro Vás připravili nepřeberné
mnoţství těch nejzajímavějších aktivit, které Vás obohatí
jak intelektuálně, vztahově, tak i duševně a navíc
mŧţete i přes nepřízeň počasí získat dobrou náladu.
Coţ dosvědčuje i jedna zajímavá německá studie, která
pochází z Humboldtské univerzity a vyloţeně říká: „Na
rozdíl od tradičních zjištění, vědci přišli na to, že denní
teplota, vítr, sluneční světlo, srážky, tlak vzduchu a délka
dne nemají žádný významný vliv na dobrou náladu.“ Tak
hurá s úsměvem a dobrou náladou do dalšího měsíce.
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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Milí členové a přátelé SONSu,
opět jsme se sešli na našem poprázdninovém klubovém
odpoledni. I kdyţ bylo ošklivé počasí, nic nám
nezabránilo v tom, abychom se všichni ve zdraví a dobré
náladě sešli. Povyprávěli jsme si, kdo co zaţil, jak na
toulkách po České republice tak i v zahraničí. Kaţdý měl
co vyprávět a sdělovat své záţitky z cest. Bylo to moc
příjemné odpoledne. Těšíme se, ţe nás navštíví i ti kteří
nemohli mezi nás, protoţe bydlí daleko nebo nemají čas,
ale věřím, ţe nás opět brzy navštíví.
Také bych Vás chtěla všechny ještě jednou
informovat, ţe se od nás k 1. srpnu 2014 odstěhovalo
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. a přestěhovalo se do nové
budovy na adresu Brněnská 626/8 poblíţ Masarykova
náměstí. Pevně věříme, ţe naše spolupráce bude i
nadále v přátelském uspokojení našich obou stran. Tím
to bychom za naši organizaci SONS, chtěli TyfloCentru
Jihlava, o.p.s. popřát hodně úspěchu a sil, aby se
TyfloCentru líbilo v nových prostorách a vedlo se jim
dobře.
Na pobočce najdete kaţdé úterý od 8:00 do 16:00
hod. ve středu od 8:00 do 12:00 hod. a ve čtvrtek od
8:00 do 12:00hod. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Úterní klubové odpoledne zŧstává ve stálém čase a to
od 14:00 do 16:00 hod. Rádi bychom Vás všechny chtěli
pozvat na klubové odpolední přátelské posezení.
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Těšíme se na další proţití společných chvil a mnoho
záţitkŧ s Vámi. Za odbočku SONS Jihlava Marie
Fialová a nová pracovnice odbočky Adéla Bodišová.

Článek napsala Adéla Bodišová

JÓGA PRSTŮ
Všude na lidském těle se nachází energetické kanály,
jeţ jsou propojeny s fungováním celého organismu. Tak
tomu je i na rukou. Podle starých indických lékařŧ určitá
kombinace pozic prstŧ vţdy daný energetický kanál
uzavře a vyvolává léčivý efekt. Pravidelným, trpělivým
a dlouhodobým praktikováním některých ásán prstŧ si
mŧţeme tedy podstatně odbourat nebo zmírnit některé
neduhy.
Sloţení rukou rŧzným zpŧsobem má pro buddhisty v
Indii odpradávna symbolický význam, vyjadřující
převáţně milosrdenství a moudrost. Zároveň je
jednoduchou metodou pomoci pro lidské tělo. Říká se jí
jóga prstŧ.
Protoţe jsme si mnohé zdravotní problémy vypěstovali
za roky a roky intenzivního a mnohdy hektického ţivota,
nelze čekat zázraky ze dne na den. Tady je tedy
trpělivost a cílevědomá pravidelnost cvičení na místě.
Jóga prstŧ má jednu obrovskou přednost, a sice ţe
ásány lze provádět skutečně téměř všude, (v kanceláři,
u televize, na procházce, na lavičce v zahradě) bez
ohledu na místo a čas.
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Jógu prstŧ je vhodné cvičit denně cca 40 minut, které lze
rozdělit do dílčích několika kratších intervalŧ celého dne
(např. 4 x 10 minut).

Pozice Voice
Čtyřmi prsty pravé ruky obejměte palec ruky levé, který
uvnitř dlaně přitiskněte k prostředníku levé ruky. Tato
jóga prstŧ pomáhá při všech krčních onemocněních –
zejména chrapotu, bolesti krku a hlasivek. Mŧţe být
podzimním návodem v sychravých dnech, jak zatočit s
bolestí v krku.
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VÝROČÍ ČESKÉ HYMNY
Asi Vás napadne čtenáři, proč zrovna se rozepisuji
o České Hymně. Nedávno jsem ve své emailové
schránce objevil komerčně vyhlíţející email. Ve zprávě
pro příjemce stálo, ţe Jablonecká mincovna vydává
k příleţitosti jubilea pamětní medaili s vlasteneckým
obsahem. Ano, ten vlastenecký obsah je „180. výročí
vzniku České Hymny“. Hlavou mi blesknul nápad, ţe
bych se mohl podělit se čtenáři Střípkŧ, jak to všechno
tenkrát bylo:
Psal se rok 1834 a v Rakousko-Uherském císařství
začaly mírně pukat ledy.
Ve Stavovském divadle (německém) vstoupiv na prkna
„co znamenají svět“ celkem neznámý herec Karel Starý.
Divadelní kus měl poměrně nic neříkající název.
Fidlovačka aneb, Ţádný hněv a ţádná rvačka. Ovšem
první tóny a první slova uvedly diváky do radostného
soustředění.
Dobová kritika toto dílo rozcupovala na kusy, ale jedinou
výjimkou byla úvodní melodie. Ta se líbila doslova všem.
Během deseti rokŧ tato píseň zlidověla. Zpívali si i jí
vojáci jedoucí na bojiště první světové války. Po vzniku
Československé republiky píseň: „Kde domov můj, kde
domov můj“ se stala státní hymnou. Protoţe, tehdejší
Československo bylo mnoho národnostní stát, hymna
byla přeloţena i do jazyka německého i maďarského.
V současné době se hymna stala jedním ze sedmi
státních symbolŧ a její vyuţití má pevně stanovená
pravidla.
Na internetu lze naleznout Českou Hymnu
v nejrŧznějších úpravách a nejrŧznějších interpretacích.
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Fotografie medaile: Národní Pokladnice, jeţ je
výhradním emitentem, vydala k příleţitosti 180. výročí
uvedení české hymny symbol českého národa v ryzím
stříbře – medaili v nejvyšší mincovní kvalitě.
Na závěr pár ţivotopisných údajŧ:
Josef Kajetán Tyl vlastním jménem František Tylšar
Herec, dramaturg, redaktor časopisŧ Květy, poslanec
Vídeňského sněmu, armádní úředník se narodil v Kutné
Hoře 4. 2.1808, zemřel v Plzni 11. 7.1856
František Jan Škroup – hudebník, skladatel, dirigent se
narodil v Osicích nedaleko Hradce Králové – 3. 6.1801,
zemřel v Holandském Rotterdamu 7. 2.1862.
Článek napsal pan Josef Hladík
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
MPSV varuje před podvodnými poskytovateli
sociálních sluţeb a vydává desatero nejen pro
seniory
Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na
informace médií a ve snaze ochránit občany České
republiky před zneuţitím, vydává desatero pro seniory
i pro jejich rodinné příslušníky.
Potřebujete-li péči pro sebe nebo svého blízkého, pak:
Nechoďte do zařízení, které není registrovanou sociální
sluţbou, mŧţe to ohrozit kvalitu péče o Vás či Vašeho
blízkého a navíc mŧţete platit více, neţ musíte a ani
nebudete vědět za co. Potřebujete-li sociální sluţbu pro
sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální
pracovníky obce s rozšířenou pŧsobností. Vyhledáte-li si
sám sociální sluţbu, ověřte si ve veřejném registru
poskytovatelŧ (elektronickém systému na internetu
zde:)či v systému vašeho kraje, zda se jedná
o registrovaného poskytovatele (má oprávnění takové
sluţby poskytovat), případně se se ţádosti o tuto
informaci obraťte opět na sociální pracovníky obce
s rozšířenou pŧsobností. Zjistěte si, kam jdete nebo kam
posíláte svého blízkého. Nejlépe si sluţbu prohlédněte či
si zkuste zjistit reference ve svém okolí; nespoléhejte se
pouze na informace na letácích či webových stránkách;
u registrovaného poskytovatele se vţdy o klienty musí
starat kvalifikovaný personál. U registrovaného
poskytovatele vţdy dostáváte písemnou smlouvu, kde je
vţdy minimálně uvedeno, kolik sluţba stojí, kde je
poskytována, včetně moţností ukončení smlouvy.
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Smlouvu si řádně prostudujte, případně se poraďte se
svými blízkými nebo sociálním pracovníkem na obecních
úřadech s rozšířenou pŧsobností; U registrovaného
poskytovatele mŧţete platit maximálně toto:
Ubytování
210 Kč za
den

Péče

Strava
170 Kč za celodenní
stravu v rozsahu 3
hlavních jídel

Podle přiznaného
stupně příspěvku
na péči:
1. 800 Kč
2. 4 000 Kč
3. 8 000 Kč
4. 12 000 kč

Z Vašich příjmŧ nebo příjmŧ Vašeho blízkého, který
chce sluţbu vyuţít,
je registrovaný poskytovatel povinen Vám ponechat 15
% pro Vaše další potřeby a je tedy povinen úhradu
poměrně sníţit. Poskytovatel se mŧţe s Vašimi blízkými
dohodnout na spoluúčasti, ovšem vţdy maximálně do
výše stanovené v tabulce.
Poskytovatel Vám mŧţe nabídnout další sluţby navíc
nebo tyto sluţby zprostředkovat (například kadeřníka,
pedikéra); sluţby mŧţete nebo nemusíte vyuţít a budou
Vám vţdy zvlášť řádně vyúčtovány. Poskytovatel Vás
nemŧţe nutit odevzdat majetek či zpřístupnit bankovní
účet Váš nebo Vašich blízkých k jeho volnému
nakládání. U registrovaného poskytovatele máte
moţnost se vţdy obrátit se stíţností na kvalitu
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poskytované sluţby a touto stíţností se musí vţdy
poskytovatel zabývat a v písemné podobě Vás
informovat o řešení dané stíţnosti. Pokud nejste se
sluţbou spokojeni, mŧţete ji podle smlouvy vypovědět
a odejít.

VLÁDA PODPOŘILA SNAZŠÍ VÝMĚNU PRŮKAZU PRO
HANDICAPOVANÉ

Od ledna příštího roku si budou moci drţitelé prŧkazu
TP, ZTP a ZTP/P vyměnit prŧkazy bez zbytečných
administrativních prŧtahŧ a správního řízení, které by
znovu posuzovalo jejich zdravotní stav.
Několik set tisíc drţitelŧ prŧkazŧ mimořádných výhod
a prŧkazŧ osoby se zdravotním postiţením nemusí
v nejbliţší době absolvovat nové posouzení zdravotního
stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat
kaţdý ţadatel do konce roku 2015. Na dnešním jednání
návrh podpořil kabinet premiéra Bohuslava Sobotky.
Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
předloţením novely zákona vládě splnila slib, který dala
v dubnu toho roku zástupcŧm organizací a svazŧ
zdravotně postiţených a poskytovatelŧ sociálních
sluţeb. Nárok na příspěvek na mobilitu bude navíc nově
vázán přímo na nárok na prŧkaz OZP. Schválená
úprava je pro dobrou zprávou, neboť umoţní dřívější
přiznání příspěvku na mobilitu. „Novela zákona byla
připravena na základě jednání s organizacemi osob se
zdravotním postiţením jako krok ke zjednodušení
a urychlení výměny prŧkazŧ osob se zdravotním
postiţením, která by jinak byla podle platné právní
úpravy mnohem náročnější, a to zejména pro drţitele
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těchto prŧkazŧ,“ vysvětlila ministryně Marksová. Výměna
se týká prŧkazŧ mimořádných výhod vydaných podle
předpisŧ účinných před 1. lednem 2012 a prŧkazŧ
vydaných podle předpisŧ účinných v letech 2012 aţ
2013. Platnost těchto prŧkazŧ končí nejpozději dnem 31.
prosince 2015. Podle České správy sociálního
zabezpečení přijetí navrhované úpravy znamená, ţe
nebude muset poţadovat navýšení mzdových nákladŧ
a nákladŧ spojených s úhradou zdravotních výkonŧ ve
výši více neţ 75 milionŧ korun. O tuto sumu ze státního
rozpočtu by musela ţádat, kdyby k právní úpravě
nedošlo. „Jde o to, aby celý systém přechodu byl plynulý
a přinášel co nejméně nesnází osobám se zdravotním
postiţením,“ zdŧraznila náměstkyně ministryně pro
sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklov.
www.mpsv.cz

RADY A TYPY
JAK ZPRACOVAT HOUBY?
Letos nám září opravdu přálo a nadělilo nám spousty
a spousty hub. Konaly se doslova houbařské ţně. Lidi
braly lesy útokem. Nebyl les, který by nebyl obklíčen
auty. Ani já jsem nezaváhala a vyrazila jsem do lesa.
Snad poprvé jsem našla houby a ne „houby“. Tak takhle
jsem Váţně ještě niky houby nesbírala. V plné euforii
jsem nasbírala během pŧl hodiny dva plné koše.
Opravdu nádhera. Jako kdyţ byste šli do supermarketu.
Nadšení však vyprchalo po pár hodinách čištění,
zavařování, smaţení a zamrazování. Ke konci uţ jsem
váţně nevěděla, co bych ještě vymyslela a tak jsem
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rŧzně sháněla rady jak všelijak houby uskladnit. Pokud
máte nebo jste měli stejný problém jako já, podělím se
s Vámi o pár tipŧ jak uskladnit houby a to nejen
v sušené formě. Houby se dají uchovat i jinými, často
velmi lahodnými zpŧsoby. Tady je základní přehled
receptŧ na konzervaci hub.
Sušení
obsahu 90 % vody jen 14 %. Plátky mŧţeme rozloţit na
lísky či rámy se silonovým pletivem, vţdy v jedné vrstvě,
aby vzduch mohl volně proudit. Dříve se plátky hub
navlékaly na reţnou nit jako houbové korálky
a zavěšovaly se do oken do proudícího letního vzduchu.
Usušené houby ukládáme do hermeticky uzavíratelných
skleněných dóz. Plátěné pytlíky se k uloţení hodí méně,
protoţe zejména v kuchyni bývá vyšší vzdušná vlhkost.
Plátnem navíc mohou proniknout i škŧdci. Houby by
tedy mohly plesnivět a také být napadeny moučnými
moly.
Nakládání v tuku

podle typu a kvality hub asi 15 minut, pak necháme
směs vychladnout. Houbami naplníme skleničky a
zalijeme je tukem (vlastní šťávou). Nad povrchem
ponecháme pod víčkem vzduchovou mezeru.
Po uzavření sterilujeme v zavařovacím hrnci ve vodní
lázni při 95 °C asi hodinu. Za dva dny sterilaci
opakujeme.
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Zamrazování
Kdyţ do mrazáku uloţíte čerstvé houby, pouze očištěné
a nakrájené na kousky, zmrazíte v nich také mykotoxiny,
které rozhodně neprospívají lidskému zdraví. Po
rozmraţení a následné tepelné úpravě v houbách
zŧstanou a vy je pěkně zkonzumujete. Nemusí vám být
zrovna špatně, ale takto upravenými houbami trpí
slinivka.
Proto je vhodnější houby očistit, pokrájet na pokud
moţno stejnoměrné kousky a lehce tepelně zpracovat.
Stačí jen na dno hrnce nalít trochu vody, nechat jí zavřít,
pět minut houby v této vodě povařit, scedit, nechat
vychladnout, uloţit do krabičky a zamrazit. Kromě toho,
ţe máte houby zdravě uchované, tak zaberou v mrazáku
mnohem méně místa.
Houby v prášku
K přípravě houbového prášku vyuţijeme houby, které
jsou jinak tuhé, např. třeně hlívy ústřičné či bedly.
Dobře usušené plátky hub pomeleme na masovém
mlýnku. Přesejeme je přes hrubší sítko. Větší zbylé
kousky mŧţeme ještě rozdrtit nasucho v mixéru a vše
znovu přesejeme tentokrát přes jemné sítko. Mŧţeme
přidat malé mnoţství soli, kterou ale musíme dobře
promíchat.
vzduchu přijímá vlhkost a pak plesniví!
Pouţíváme ho jako houbové koření do polévek, gulášŧ,
pod
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Zkvašování
Tento postup nemá v Česku tradici, ovšem na ruském
venkově je
. Konzervačním činidlem je vznikající
kyselina mléčná. Houby (nejčastěji ryzce, ale i hlívy)
očistíme, opereme a ponecháme vcelku. Poté je
předvaříme ve 2% solném roztoku, pak je prudce na
sítku proudem studené vody ochladíme a necháme
okapat. Houby klademe do kameninových nádob nebo
škopíkŧ jako zelí. Zalijeme je čerstvě připraveným
solným nálevem. Na 1 litr vody dáme 50 g soli, 20 g
cukru a lţíci odstředěného mléka
česneku či cibule).
Houby musí být celé ponořené pod hladinou nálevu,
proto je zatíţíme. Mléčné kvašení probíhá po dobu 3 aţ
5 týdnŧ, je závislé na teplotě místnosti. Zkvašené houby
se pouţívají jako příloha.

PŘIPRAVTE SE, SEMAFORY V JIHLAVĚ ZTICHNOU
Zvuková signalizace pro nevidomé na přechodech pro
chodce se v Jihlavě dočká změn. Semafory by
v budoucnu měly přestat tikat a nevidomí by si zvuk
zapnuli pomocí vysílačky. Signalizace by se po chvíli
zase vypnula.
Na některých semaforech v Jihlavě je uţ tato technika
instalována (např. u autobusového nádraţí), zvuková
signalizace ale zatím není vypnutá. Výhledově to budou
všechny křiţovatky, je to otázka dvou aţ tří měsícŧ.
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Současně ale bude zatím fungovat stávající systém.
Hlasité tikání totiţ ruší lidi bydlící v bezprostředním okolí.
Ţe semafory tikají nahlas, dokazuje i to, ţe se občas
zvuky sousedních semaforŧ překrývají.
Martin Málek, tiskový mluvčí Sluţeb města upřesnil, ţe
zvuková signalizace se vypíná společně s vypnutím
semaforu, tudíţ by v Jihlavě neměla být ţádná
křiţovatka, kde semafor tiká přes noc.
Nevidomí si pomocí malé vysílačky zvukovou signalizaci
na přechodu na chvíli zapnou, aby mohli bezpečně
přejít.
Dalším řešením pak mŧţe být ztlumení signalizace na
přechodech, kde není takový provoz, a zvuk by zŧstal
slyšitelný. Systém se však ještě musí vyladit, aby
nedošlo k ohroţení nevidomých. Vysílačky pro nevidomé
jim uţ teď usnadňují pohyb i jinde. U autobusu nebo
trolejbusu lze s její pomocí spustit hlasité oznámení čísla
a směru jízdy. Podobně vysílačka funguje i na jiných
místech ve veřejných budovách a úřadech, kde jsou
umístěny orientační hlasové majáčky, které nahlas
oznámí, kde se nevidomí nachází a kde jsou nejbliţší
informace. Systém funguje například v městské
knihovně a na poště.
Jejich další rozšíření by však v budoucnu neměl být
problém vzhledem k tomu, ţe si nevidomí mohou na
pořízení vysílačky za dva a pŧl tisíce zaţádat o
příspěvek.
www.jihlavsky.denik.cz
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NEBUĎTE OFF BUĎTE ON
SLADKÉ PUTOVÁNÍ PO EVROPĚ
Kdy: 1.10. 2014 - 31.12.2014
Kde: Cukrárna Penzionu Dena, Fibichova 4731/28,
Jihlava, Říjen – Francie, celý měsíc pečeme nejlepší
sladkosti pocházející z Francie – přijďte ochutnat.
KULTURNÍ POŘAD K MEZINÁRODNÍMU DNI
SENIORŮ 2014
Kdy: 2.10.2014 15:00 hod.
Kde: Jihlava, Dŧm kultury, Tolstého 1455/2
Bohatý zábavný program s hudbou Otíňankou. Bez
vstupného. Akce je pořádána s podporou statutárního
města Jihlavy. Pořadatel: Svaz dŧchodcŧ Jihlava.
VEPŘOVÉ HODY NA BŘEZINKÁCH
Kdy: 18. 10. 2014, Obchodní centrum Březinky
10 - 17 Harmonikář, 10 - 16 Malování na obličej 14:30 15 Loutkové divadlo - Kouzelná píšťala, 15:30 - 16
Loutkové divadlo - Zakletý les, 16:30 - 17 Loutkové
divadlo - Labutí panna, 18 - 21:30 Rocková zábava s
kapelou Šusťáci, Skákací hrad pro děti!

MUZEUM NA DLAŢBĚ – PŘÍBĚH Z VĚKU PÁRY:
Kinematograf aneb groteska z jihlavské krčmy
Kdy: 4.10. 2014 14:30hod.
Kde: Přednáškový sál Kavárna Muzeum, Masarykovo
náměstí 1224/55, Jihlava
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Netradiční listování starými kronikami, netradiční pojetí
jihlavské historie, hledání časŧ dávno minulých při
procházkách městem, a k tomu třeba teplý čaj. To vše
se chystá v Muzeu Vysočiny Jihlava ve spolupráci se
studenty Střední uměleckoprŧmyslové školy v Heleníně.
Moţná potkáte Jihlavu a její dávné obyvatele tak, jak jste
je zatím neznali a jak byste nečekali.
Vojenství doby královské – Obléhání
přednáší: Mgr. Pavel Mackŧ z NPÚ Telč
Kdy: 14. 10. 2014 začátek v 17:00 hod.
Kde: Muzeum, Masarykovo nám. 55, Jihlava
Organizace, taktika a zázemí vrcholně středověkého
vojska při obléhání středověkých měst a hradŧ (13. - 14.
století).

POHÁDKOVÝ VÝLET DO TELČE
Dne 17. 10. 2014 jsme za krásného počasí podnikli výlet
do Telče na nádherný pohádkový zámek, kde jak určitě
všichni víte, se natáčela velká spousta známých
pohádek, jako např. Z pekla štěstí někdo tuto pohádku
zná i pod názvem Z pr…. klika  a nebo také pohádka
Pyšná princezna.
Ještě před samotnou prohlídkou zámku jsme si prošli
velkolepý zámecký park, který je tvořen překrásnými
staletými stromy a celou řadou vzácných dřevin.
Součástí parku je i klasicistní skleník. V roce 1848 zde
pŧsobil český zahradník, sběratel a světoběţník
16

Benedikt Rozel. Nejvíce nás ale učaroval „Moniky“
strom. Moniky proto, jelikoţ je to její oblíbený strom
z celé zahrady a ona sama nás k němu zavedla. Je to
velký červený buk, který je tak velký, ţe abychom jej
obejmuli, muselo nás být pět.
Po samotné prohlídce parku nás čekala prohlídka
zámku. Po dlouhé debatě jsme se rozhodli pro prohlídku
trasy B, coţ jsou obytné místnosti. Přes veškeré
rozjímání nad výběrem mezi trasou A nebo B nám stejně
paní pokladní dala vstupenku s trasou A se slovy: „Ta je
lepší. Já tu pracuji, tak to přece musím vědět.“ Nakonec
se opravdu ukázalo, ţe paní je odborník na svém místě
a ohledně prohlídkové trasy A měla opravdu pravdu.
Byla zajímavější.
A co vše nás na prohlídkové trase čekalo? Nejprve jsme
se od paní prŧvodkyně dozvěděli, ţe Telčský zámek
patří k nejdochovalejším zámkŧm, neboť díky citlivému
přístupu majitelŧ nikdy nehořel a tak se zachovaly ve
velmi dobrém stavu pŧvodní interiéry.
Celá prohlídková trasa zahrnovala nejrŧznější umělecké
techniky jako sgrafity, štukatŧru a grisaille. Velkou
chloubou renesančních sálŧ zámku jsou kazetové stropy
zdobené
malbou,
dřevořezbami
a trofejemi.
Nejmajestátnějším interiérem telčského zámku je Zlatý
sál. Mimořádně cenné jsou ve Zlatém sále řezby v polích
kazetových stropŧ. Jde o figury antických boţstev
a bájných hrdinŧ. Kosočtvercová pole kazetového
stropu v Rytířském sále navíc dokrášlují kuriózní lovecké
trofeje. Stejně jako Rytířský sál nás zaujal Africký sál,
kde jsou vystaveny lovecké trofeje afrických zvířat, které
strýc posledního majitele ulovil na svých výpravách
v Africe. Druhým největším sálem je Divadelní sál.
Malované pásy spojují řadu kazet v hlubokých
17

profilovaných
rámech
pokrytých
oblíbenými
renesančními motivy.
Během prohlídky jsme také spatřili bílou paní. Sice
pouze na obraze, ale dozvěděli jsme se o ní spoustu
zajímavých věcí. Jejím předobrazem se stala prý
Perchta, dcera Oldřicha II. z Roţmberka, která byla
provdána proti své vŧli za Jana V. Lichtenštejna
a odešla s ním na jeho panství do Mikulova, kde jí
manţel týral. O čemţ vypovídají i zachovalé dopisy
z rodinného archivu, které posílala Perchta svému otci a
bratrŧm. Kruté jednání Lichtenštejnŧ prý bylo
zapříčiněno tím, ţe očekávali, ţe sňatkem Jana
s Perchtou vybřednou z dluhŧ. Věno, které Oldřich II.
z Roţmberka přislíbil, bylo totiţ vysoké, tisíc kop grošŧ.
Oldřich však vyplácel věno ve splátkách a velmi
nepravidelně, coţ přispělo ke zmiňované nenávisti.
Vysvobozením se pro ni stala aţ smrt Jana V.
z Lichtenštejna. Povídá se, ţe Perchtu na smrtelném loţi
prosil o odpuštění, ale ona odmítla, a tak ji proklel.
Perchta
zemřela
o tři
roky
později. O Perchtě
z Roţmberka se začaly záhy šířit pověsti a od 17. století
byla její osoba díky Bohuslavu Balbínu ztotoţněna
s postavou bílé paní, která se zjevuje na roţmberských
sídlech jako je Roţmberk, Český Krumlov, Bechyně,
Třeboň, Jindřichŧv Hradec a Telč.
V závěru také musím zmínit, ţe během prohlídky nám
paní prŧvodkyně povolila osahat si vybrané exempláře,
za coţ jí moc děkujeme.
Článek napsala Andrea Lázničková
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Fotografie z výletu do Telče – Z leva Andrea L., Petra M.
s Ruby a paní Dvořáková u červeného buku

KNIHY DO UŠÍ
Doporučit lze tuto knihu:
Chyť mě, jestli to dokáţeš
Autor: Abagnale Frank W.
Ţánr: "Skutečný příběh toho nejtroufalejšího lháře
a podvodníka v dějinách". Ţivotopisný román o jednom
z největších a nejtroufalejších podvodníkŧ v dějinách.
Audioknihu čte Chovanec Pavel
Hodnocení: 92 %
Kniha je k vypůjčení:
Wiking Biblio – Digitální Internetová Knihovna KTN audio kazeta a MP3
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Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod – MP3
Autobiografický
román
podvodníka,
který
sice
nedokončil ani střední školu, ale to mu nijak nebránilo
vyrobit si několik vysokoškolských diplomŧ, přednášet
sociologii na univerzitě, nebo pracovat jako dětský lékař
v nemocnici. Frank W. Abagnale se dokonce vydával za
pilota, coţ mu umoţnilo zdarma cestovat po celém
světě. Ale především byl šekovým podvodníkem. Vyrobil
na tisíce falešných šekŧ a okradl řadu bank a institucí
nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. Pět let se
mu podařilo unikat policii, aţ ve Francii byl zatčen
a uvězněn. Osudy Franka Abagnaleho se nechal
inspirovat i Steven Spielberg a natočil o něm poměrně
úspěšný film. Reţisérem filmu je Steven Spielberg a v
hlavních rolích se objevili Leonardo DiCaprio jako
Abagnale, Tom Hanks jako Hanratty, dále Christopher
Walken, Amy Adams, Martin Sheen a Nathalie Baye.
Názor čtenáře:
Kniha je zábavná a čtivá. Abagnale sám sebe nešetří,
čímž si vydobyl mé jisté sympatie. Přesto si člověk musí
pořád připomínat, že by nechtěl být obětí jeho podvodů.
Pro ty, kteří znají stejnojmenný Spielbergův film a váhají
nad četbou jeho předlohy, mám dobrou radu, na film
zapomeňte a pobavte se četbou této knihy. Je mnohem
lepší než její filmové zpracování.
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Říjnový kvíz
Víte co jíte? Vyznáte se ve zdravé výţivě a loţení
potravin?
1. Víte, který druh masa dodá do našeho těla nejvíce
energie a tuku?
a) Baţantí
b) Kachní
c) Krutí
2. Kromě cukru, kterým se dţusy často přislazují,
obsahuje jistý druh cukru i ovoce. Víte který?
a) Laktóza
b) Sukralóza
c) Fruktóza
3. Víte, kdy je moţné pečivo označit jako „grahamové“?
a) Pokud je z mouky zn. graham
b) Pokud je vyrobeno z bílé mouky, do níţ jdou
přidána lněná semínka.
c) Pokud je vyrobeno z celozrnné mouky, co níţ
jsou navíc přidány mleté otruby
4. Římský hrách se říká jednomu z méně obvyklých
druhŧ luštěnin. Znáte jiný název této luštěniny?
a) Cizrna
b) Sójové boby
c) Fazole
5. Která z následujících značek neodkazuje k pŧvodu
potraviny, ale k jeho výţivové hodnotě?
a) Klasa
b) Vím, co jím
c) Czech made
6. Margarin je jiný název pro:
a) Rostlinný tuk
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b) Ţivočišný tuk
c) Směs rostlinného a ţivočišného tuku v poměru
1:1
7. První müsli bylo vytvořeno v roce 1900 lékařem
Maxmiliánem Bircher-Bennerem. Odhadnete, z které
země tento lékař pochází?
a) Rakousko
b) Německo
c) Švýcarsko
8. Instantní polévky obsahují často větší mnoţství soli.
Proto bychom při jejich výběru měli dávat přednost
těm, které mají obsah soli sníţený. Proč je pro naše
tělo vyšší příjem soli neţádoucí?
a) Chlór obsaţení v soli ničí chuťové pohárky v
ústech
b) Sodík obsaţený v soli zvyšuje krevní tlak, a tím
negativně ovlivňuje činnost dalších orgánŧ
c) Sŧl se dostává z těla potem a zpŧsobuje koţní
potíţe
9. Obecně bychom měli jíst sýry do 30% t.v.s. Víte, co
zkratka „ t.v.s.“ znamená?
a) 30% tuku v sušině
b) 30% tuku v sýru
c) 30% tuku více soleného
10. Celozrnné pečivo je pro náš jídelníček vhodnější
neţ pečivo bílé, které tvrzení o celozrnném pečivu
není pravdivé?
a) dodá do těla na 100g výrazně méně energie neţ
bílé pečivo
b) obsahuje více vlákniny neţ bílé pečivo z bílé
mouky
c) musí obsahovat alespoň 80% celozrnné mouky

22

11. Čaj rooibos, který se řadí mezi nepravé čaje, se
získává z keře s latinským názvem Aspalatus linearis.
Tento čaj obsahuje řadu vitamínŧ a minerálních látek.
Jak se mu říká?
a) čaj fialový
b) čaj červený
c) čaj bílý
12. Zmrzlina je pochoutka stará jako lidstvo samo. O
jejím pŧvodu existuje několik verzí. Údajně ji znali jiţ
staří Číňané. Jestlipak víte, co k její výrobě – podle
dostupných historických pramenŧ vyuţívali?
a) Led s cukrem
b) Sníh s medem
c) Sníh s cukrem
13. Brambory jsou jednou u nejvýznamnějších
zemědělských plodin. Mají také rŧzné krajové názvy.
Uhodnete, který krajový název neoznačuje brambor?
a) Bramóra
b) Zemák
c) Erteple
Vaše odpovědi nám mŧţete zasílat do konce měsíce
října
elektronicky na emailovou adresu
laznickova@tyflocentrumjihlava.cz
První správně zaslanou odpověď ODMĚNÍME CENOU.
Správné odpovědi ze zářijového kvízu:
1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5-C, 6-A, 7-A, 8-B, 9-D, 10-A, 11-B,
12-A,13-B,14-A,15-A
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CESTOVÁNÍ PO AFRICE
Ve čtvrtek 25. září jsme vzlétli na křídlech fantazie nad
jiţní část Afriky. Prŧvodcem nám byl pan Jan Zajíc, který
svŧj komentář doprovázel asi 500 snímky své poutavé
diashow. Postupně jsme tak procestovali krásy čtyř
zemí: Jihoafrické republiky, Zimbabwe, Ugandy a Keni.
Hlavní město Jihoafrické republiky se jmenuje Cape
Town, také známé jako Kapské město. To byla jedna
z prvních zastávek na naší trase. Toto město je v přírodě
dobře situováno. V jeho blízkosti je Stolová hora. Ta
svým zploštělým tvarem připomíná rovný stŧl, takţe její
název je přiléhavý. Z druhé strany města je mys Dobré
naděje. Nesprávně je povaţován za nejjiţnější místo
Afriky, kde se do sebe vlévá Atlantský a Indický oceán.
Ve skutečnosti to platí o Střelkovém mysu, který je 170
km daleko od Kapského města. V jiné části této země je
Johannesburg, ve kterém je Muzeum apartheidu. Je to
smutná vzpomínka na to, kolik zla mŧţe napáchat
rasismus.
Další zemí, kterou jsme navštívili, a věnovali jí
nejvíce času, bylo Zimbabwe. Byla to krásně zelená
země. A jako jinde v Africe, i tady jsme mohli vidět
úchvatné východy a západy slunce. Mezi lidmi se dalo
vidět například spoustu zboţí na střechách autobusŧ a
v nich plno namačkaných lidí. K vidění byly i prosté
chýše, které měly otevřené ohniště. Za nimi měli mnozí
farmy, na kterých si pěstovali kukuřici. Zlatým hřebem
této země byly Viktoriiny vodopády. Ty se nacházejí na
hranici Zimbabwe a Zambie. Nacházejí se na řece
Zambezi. Ještě ze vzdálenosti 15 km je slyšet jejich
burácení.
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Foto: Letecký pohled na město Cape Town
Dalšími dvěma zeměmi byly Uganda a Keňa. V Ugandě
jsme se dozvěděli o Viktoriinu jezeru. A kdo by ho hledal
u Viktoriiných vodopádŧ, šlápl by vedle. Přehlédnout se
nedala ani pracovitost a vděčnost místních obyvatel.
Například jeden chlapeček měl takovou radost
z papírové vlaštovky, ţe si s ní hrál ještě po pŧl roce. A
hodně pro něj znamenala, protoţe tamní děti neznají
papír. Také kdyţ některé děti dostaly bonbóny, i kdyţ
ţily v bídě, šly se rozdělit s ostatními. V Keni jsme zase
mohli vidět krásy safari a vodních napajedel. Viděli jsme
tak lvy, antilopy, kudu, vodušky, zebry, ţirafy, slony a
hrochy. Procestovat část Afriky bylo pro všechny tak
zajímavé, ţe chtěli ještě pokračování. Pan Zajíc nám
říkal, ţe má ještě zajímavé fotky z jiných míst. Co nás
čeká příště, biblický Izrael nebo moderní Jíţní Korea?
Tak na to si budeme muset počkat.
Článek napsal pan Michal Voráček
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15 LET POMÁHÁTE NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM
BÍLÁ PASTELKA
SBÍRKA SE KONÁ VE STŘEDU 15. ŘÍJNA 2014 V CELÉ
ČESKÉ REPUBLICE
Ve středu 15. 10. 2014 proběhne 15. ročník veřejné
sbírky Bílá pastelka a jedním ze z mnoha prodejních
míst bude i Jihlava. Opět se bude prodávat bílá pastelka
v několika barevných variacích za minimální cenu 20 Kč,
prodejci budou označeni tričkem s logem Bílé pastelky.
Výtěţek sbírky pomáhá pořadatelŧm: SONS ČR,
Tyfloservisu,
o.p.s.
a
krajským
TyfloCentrŧm
spolufinancovat jejich dlouhodobé projekty pro nevidomé
a slabozraké.
Sbírku Bílá pastelka můţete podpořit:
v den sbírky 15. 10. 2014 nákupem bílé pastelky
v minimální hodnotě 20,- Kč
poukazem libovolné částky na sbírkový
učet: 8888332222/0800
jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru DMS
PASTELKA na číslo 87 777
(cena jedné SMS je 30 Kč, příjemce Vaší pomoci
obdrţí 28,50 Kč)
celoročně dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK
PASTELKA na číslo 87 777
(30 Kč kaţdý měsíc, příjemce Vaší pomoci obdrţí
28,50 Kč)
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AKCE NA ŘÍJEN
2. ŘÍJNA 2014 – VODNÍ RÁJ
SRAZ V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8
V 10:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 1. 10. 2014
9. ŘÍJNA 2014 – VÝTVARNÁ DÍLNA
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00
HOD.

Na výtvarné dílně budeme společně vyrábět bavlněný
kobereček. S sebou si prosím vezměte jakoukoliv vlnu
na pletení.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 8. 10. 2014
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14. ŘÍJNA 2014 – PUTOVÁNÍ
NAKOPNĚTE OPĚT SVÉ CHUŤOVÉ POHÁRKY NA PUTOVÁNÍ
POMOCÍ CHUŤOVÝCH BUNĚK
KDY: 14. 10. 2014, OD 14:00 HOD.

KDE: KLUBOVNA SONS, NAD PLOVÁRNOU 5, 586 01
JIHLAVA
V ŘÍJNU SE SPOLEČNĚ ZALETÍME JEŠTĚ TROŠIČKU OHŘÁT NA
JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH ŘECKÝCH DODEKANÉNSKÝH OSTROVŦ
V EGEJSKÉM MOŘI.
TĚŠIT SE MŦŢETE NA SLADKOU POCHOUTKU.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 10. 10. 2014
16. – 17. ŘÍJNA 2014 EXKURZE DO VINNÉHO SKLÍPKU V
MUTĚNICÍCH
Bližší informace nahlášeným účastníkům budou zaslány
zvlášť e-mailem.
21. ŘÍJNA 2014 – SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM PRO
ZRAKOVĚ POSTIŢENÉ S PANEM JUDR. DOHELSKÝM
PŘEDNÁŠKA SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ TÉMATIKOU, KTERÁ
PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8
OD 10:00 HOD.
TÉMATY BUDOU POMŦCKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŢENÉ,
PRŦKAZY ZTP/P A SOCIÁLNÍ PÉČE
TĚŠÍ SE NA VÁS JUDR. BOHUSLAV DOHELSKÝ
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 17. 10. 2014
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23. ŘÍJNA 2014 – DEN S MARY KAY
VTYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00
HOD.
BUDE PRO VÁS PŘIPRAVENO MALÉ SEZNÁMENÍ
S KOSMETIKOU MARY KAY, LÍČENÍ S MINI KURZEM JAK
SPRÁVNĚ PEČOVAT O PLEŤ A VYZKOUŠENÍ PŘÍPRAVKŦ
ZDARMA.
TĚŠÍ E NA VÁS KOSMETICKÁ PORADKYNĚ SIMONA
OPATRNÁ

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 21. 10. 2014
29. ŘÍJNA 2014 – BESEDA S PANEM MGR. KŘOUSTKEM
Z BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ
V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8 OD 10:00
PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA S PANEM MGR. KŘOUSTKEM
VZTAHUJÍCÍ SE K PODOMNÍMU PRODEJI A K TOMU, JAK
CHRÁNIT SVÉ BEZPEČÍ.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 27. 10. 2014
24. ŘÍJNA 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 22. 10. 2014
31. 10. 2014 – TRÉNINK PAMĚTI
PROBĚHNE V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O.P.S. BRNĚNSKÁ 8
TRÉNINK PAMĚTI POD VEDENÍM PANA BERÁNKA.
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TRÉNINK BUDE PROBÍHAT OD 9:00 HOD.
ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 29. 10. 2014
30. ŘÍJNA 2014 – VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
NAVŠTIVTE TYFLOCENTRUM JIHLAVA, O.P.S. NA 4.
VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
V PROSTORÁCH KULTURNÍHO DOMU OSTROV, KDE BUDEME
PREZENTOVAT SVOJI ČINNOST. BUDEME RÁDI ZA VAŠI
NÁVŠTĚVU 
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BLAHOPŘEJEME

Vojtěch Daduč
Helena Smejkalová
Michal Voráček
Věra Marková
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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
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