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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

A prázdniny jsou minulostí! Léto se nám přehouplo ani 

jsme se nenadáli a plíživě se blíží podzim. Většina z nás 

má již letní dovolené za sebou a nyní nastává opět 

návrat do každodenní reality. V létě nám sluníčko přálo, 

a teploty se mnohdy šplhaly do tropických hodnot. Teplé 

počasí jsme využili i my a vyrazili jsme na koupaliště do 

Luk nad Jihlavou, které všem vřele doporučujeme. 

Krásné prostředí, teplá voda, vstup za hubičku a lidí tak 

akorát. Dali jsme si slib, že tam opět v budoucnu 

zavítáme. Ani o prázdninách jsme vás nenechali zahálet 

a uskutečnili s vámi zajímavé akce. Seznámili jsme se 

se skutečně zajímavou hrou a sice Pétanquem, který 

jsme si zahráli na jihlavském Masarykově náměstí. 

Aktivní jsme byli také při procházce do Rantířova, kdy 

jsme sice zmokli, ale ani deštivé nepohodlí nám 

nezkazilo dobrou náladu a radost z pohybu a společných 

zážitků. Z klidnějších aktivit musíme nutně zmínit besedu  

o Africe, která byla dechberoucí, protkaná krásnými 
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fotografiemi a autentickými videi. Abychom si užili 

prázdninovou pohodu, vyrazili jsme také na příjemné 

posezení do Muzejní kavárny na výbornou kávu  

a zákusek. A když jsme u toho jídla, opravdu moc jsme 

si pochutnali na pokrmech, které jsme si společně 

připravili při akci vaření. Především na Lamb Tagine – 

jehněčím mase s couscousem.  

Letní prázdniny byly krásné, pro mnohé krátké, plné 

zážitků, sluníčka a dobré nálady. Nyní se můžeme těšit, 

co nám přinese září. Opět si zasoutěžíme v turnaji 

v kuželkách, vyrazíme na procházku, kterou nám minule 

zhatilo počasí a vyrazíme na „výlet za pivem“ do 

Havlíčkova Brodu. Vyberete si zajisté i z dalších 

plánovaných akcí. 

Určitě se máte na co těšit a my se těšíme na setkávání 

s vámi. 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 
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KNIHY DO UŠÍ 

 
 
KRÁLOVSTVÍ 
 
Autor:  Jo Nesbø 

Žánr: Norský román, thriller 

Čte: Filip Švarc  
Rozsah: 2 audiodisky (19:10:57) 

Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 

Do zapadlé vsi v norských horách se vrací místní rodák 

Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu 

luxusního wellness hotelu. Roye Opgarda bratrův návrat 

zprvu těší. Jenže pak se ukáže, že Carl má jisté 

problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší 

sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po 

něm bratr žádá? 
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 

 

NOVÝ INTERNETOVÝ OBCHOD TYFLOPOMŮCEK 

SONS 

Dne 13. 7. byl spuštěn nový internetový obchod 

Tyflopomůcek SONS. Prodejny Tyflopomůcek 

v Olomouci a Praze k tomuto dni ukončily provoz svých 

starých eshopů, které jsou nahrazeny společným novým 

eshopem na adrese eshop.tyflopomucky.cz. Věříme, že 

vám nový online obchod přinese příjemnější  

a jednodušší nákup pomůcek zejména s ohledem na 

následující: 

• Jednotný eshop: Díky sloučení původních dvou 

eshopů do jednoho nemusíte být registrování na 

dvou různých místech a zjišťovat, jaké zboží je ve 

kterém z nich dostupné. Nyní pomůcky nakoupíte 

v jediném eshopu, ať už jsou fyzicky v kterékoli 

z našich prodejen. 

• Responsivita: Nový eshop je plně připraven nejen 

na uživatele počítačů, ale i chytrých mobilů či 

https://eshop.tyflopomucky.cz/
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tabletů. Nakupovat nyní můžete z libovolného 

zařízení s internetovým prohlížečem, který splňuje 

běžné webové standardy. 

• Přívětivější a přístupnější prostředí: S novým 

eshopem by se vám mělo pracovat lépe, ať už jste 

slabozrací, nevidomí nebo bez zrakové vady. 

V eshopu lze nakupovat bez předchozí registrace, 

doporučujeme Vám ale, abyste si zaregistrovali 

uživatelský účet. Nebudete tak muset při každém 

nákupu znovu vyplňovat potřebné údaje. Registraci je 

třeba provést, i když jste měli uživatelský účet v jednom 

z původních eshopů – uživatelské účty totiž nebylo 

možné přenést. Ze starého eshopu se po registraci 

pouze aktualizují vaše osobní informace, budou-li 

identifikovány na základě vašeho e-mailu nebo 

telefonního čísla. 

Nový eshop je zatím ve zkušebním provozu. Pokud se 

při jeho využívání setkáte s jakýmikoli technickými 

problémy, obracejte se na podpora@tyflopomucky.cz. 

Požadavky obchodního charakteru (žádosti o cenové 

https://eshop.tyflopomucky.cz/registrace
https://eshop.tyflopomucky.cz/registrace
mailto:podpora@tyflopomucky.cz
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nabídky, objednávky atd.) zasílejte 

na eshop@tyflopomucky.cz. 

Závěrem připomínáme ještě dva nejdůležitější odkazy: 

• Domovská stránka eshop.tyflopomucky.cz 

• Registrace uživatele do eshop.tyflopomucky.cz 

 

Zdroj: https://www.sons.cz/Novy-online-obchod-

Tyflopomucek-SONS-P4012695.html 

mailto:eshop@tyflopomucky.cz
https://eshop.tyflopomucky.cz/
https://eshop.tyflopomucky.cz/registrace
https://www.sons.cz/Novy-online-obchod-Tyflopomucek-SONS-P4012695.html
https://www.sons.cz/Novy-online-obchod-Tyflopomucek-SONS-P4012695.html
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SLEVA 50% NA DOPRAVU PRO PŘÍJEMCE 
INVALIDNÍCH DŮCHODŮ 

 
Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve 

třetím stupni nová sleva. Tyto osoby mohou od července 

jezdit za polovinu běžného jízdného. Ve vlacích ve druhé 

třídě a v linkové autobusové dopravě, tj. mimo MHD, si 

budou moci kupovat jízdenky za 50 % obyčejného 

jízdného. Stačí mít QR kód vydaný Českou správou 

sociálního zabezpečení (ČSSZ) a při nákupu jízdenky 

vybrat nebo nahlásit příslušný tarif pro osoby invalidní ve 

třetím stupni. 

Jak cestující svůj nárok prokáže a dopravce ho ověří? 

Slevu může využít cestující, který se prokáže průkazem 

totožnosti a platným potvrzením s QR kódem. Ten 

dostane buď na pobočce OSSZ (Okresní správa 

sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního 

zabezpečení, Městská správa sociálního zabezpečení 

Brno) nebo o něj může požádat elektronicky na ePortálu 

ČSSZ. Na úřad může jít i osoba zmocněná. Podrobnosti 
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k vystavení QR kódu popisuje instruktážní video na 

tomto odkazu: 

https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4 

Dále může pomoci manuál NRZP na tomto odkazu: 

https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-

odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf 

Nárok na slevu je možné prokázat v papírové podobě či 

nejlépe elektronicky – PDF dokument nebo QR kód 

uložený v nově upravené mobilní aplikaci OneTicket. 

„Do aplikace si QR kód získaný od ČSSZ jednoduše 

načtete a při všech cestách pak už stačí pouze ukázat 

spolu s průkazem totožnosti řidiči nebo průvodčímu,“ 

shrnuje Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, 

který vyvinul technologické řešení pro uplatňování nové 

slevy. Pro dopravce vytvořil CENDIS odbavovací 

aplikaci „CheckTicket – Kontrola dokladu“, která je 

k dispozici volně ke stažení jak v Google Play pro 

zařízení s OS Android, tak v AppStore pro mobilní 

telefony s OS. Zákazníci se na ně mohou obracet 

https://www.youtube.com/watch?v=jpMm_l95Hv4
https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf
https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Otazky-odpovedi-Cestujici-SI3S.pdf
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telefonicky na čísle +420 222 266 755 nebo mailem na 

info@oneticket.cz. Informace pro cestující i pro dopravce 

jsou již také na webových stránkách státního podniku 

CENDIS – Sleva Osoby invalidní ve třetím stupni. 

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních 

věcí 

https://www.sons.cz/08-2022-Informace-a-odpovedi-na-

dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-

P4012687.html 

 

 

https://www.sons.cz/08-2022-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4012687.html
https://www.sons.cz/08-2022-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4012687.html
https://www.sons.cz/08-2022-Informace-a-odpovedi-na-dotazy-ze-Socialne-pravni-poradny-SONS-P4012687.html
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NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSPĚVKU NA 
BYDLENÍ 

 
1. ŽIVOTNÍ UDÁLOST 

Jsem vlastník bytu nebo domu (pro období roku 2022 

vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci) 

nebo byt užívám na základě služebnosti (věcné 

břemeno) nebo jsem nájemce či podnájemce 

zkolaudovaného bytu a náklady na bydlení převyšují 

30 % (v Praze 35 %) rozhodného (čistého) příjmu 

rodiny. 

2. ZPŮSOBY PODÁNÍ 

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete 

svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete 

nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. 

Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní 

identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč 

eGovernmentu. 

 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace
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3. OBECNÉ INFORMACE 

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá 

osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících  

s bydlením. 

Žádost se podává na dobu neurčitou a následně se 

každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy 

rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. 

Kdo má stanoven nárok na příspěvek na bydlení za 

měsíc červen 2022, nemusí od 1. července 2022 

podávat novou žádost o příspěvek na bydlení, 

příspěvek na bydlení mu bude vyplácen i nadále na 

základě již dříve podané žádosti za předpokladu, že 

doloží náklady na bydlení a příjmy rodiny za 2. 

kalendářní čtvrtletí 2022. 

S účinností od 1. října 2022 bude umožněno 

prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen 

dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen 

po období šesti měsíců ve stejné výši.  
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Povinně se budou dokládat náklady na bydlení  

a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního 

roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení 

ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí). 

Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení  

a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku 

(pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím 

kalendářním čtvrtletí), pokud žadatel o příspěvek na 

bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním 

čtvrtletí zvýšily náklady na bydlení, případně snížil 

příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší 

výše příspěvku na bydlení. 

Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti 

a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně. 

Obecné informace k dávkám státní sociální 

podpory: https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-

informace-2 

 

https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2
https://www.uradprace.cz/web/cz/obecne-informace-2
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4. VZNIK NÁROKU 

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, 

osoba, která byt užívá na základě služebnosti 

(věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce 

bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby 

pro individuální či rodinnou rekreaci, jestliže 

a. jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na 

území hlavního města Prahy 35 % rozhodného 

(čistého) příjmu rodiny a zároveň 

b. těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 

%) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší 

než částka normativních nákladů na bydlení. 

Zdroj: www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni  

http://www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni
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VEŘEJNÉ WC NA NÁMĚSTÍ V JIHLAVĚ 
 

Lidé na náměstí už nemusí složitě hledat veřejné WC  

a sestupovat k nim po schodech hluboko pod obchodní 

dům Prior. Po dohodě radních s provozovateli restaurací 

mohou zájemci využívat dostupnější a hezčí záchody.   

V horní části náměstí mohou lidé využívat jako veřejné 

toalety WC v Radniční restauraci a pro lokalitu spodního 

Masarykova náměstí pak v hotelu Zlatá hvězda.  

Město bude majitelům za zpřístupnění a provozování 

toalet platit nájem. Veřejnost bude mít toalety zdarma. 

 

Zdroj: https://www.facebook.com/jihlavskelisty.cz  

https://www.facebook.com/jihlavskelisty.cz
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PÉTANQUE 

 
V pátek 15. července jsme si šli na Jihlavské náměstí 

zahrát francouzskou hru petanque. Akce jsem se 

zúčastnil já, František, pracovnice z TyfloCentra a přišel 

se na nás podívat i Robert. 

Naštěstí nám vyšlo pěkné počasí. Bylo teplo, ale ne 

vedro.  

Pán, který měl hru na starosti, se nám představil, řekl 

nám něco málo o hře, pochlubil se svými úspěchy ve hře 

pétanque a vysvětlil pravidla hry. Když nám je 

vysvětloval už po třetí, protože ta pravidla jsou celkem 

dost složitá, řekli jsme si, že to zkusíme v praxi. Rozdělili 

jsme se do dvou družstev po třech.  

Koule svištěli vzduchem, my se pekelně soustředili  

a kolemjdoucí koukali. Hlavně teda koukali, aby 

nedostali těžkou koulí do hlavy. Po hodině a třech kolech 

bylo na čase spočítat body, vyhodnotit vítězný tým a jít 

na oběd. 
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Myslím si, že oba týmy si mohou blahopřát k vítězství, 

za to, že jsme to všichni zvládli. I když bodově vyhrálo 

družstvo, ve kterém jsem byl já, jen tak mimochodem. 

Největšími vítězi byli ovšem kolemjdoucí lidé, kteří to vše 

přežili bez újmy na zdraví. 

Článek napsal pan Spáčil 

Společná fotografie z Pétanque – p. Kotrba, p. Spáčil,  

p. Tomek, p. Neckářová, p. Cabajová, p. Flek, p. Špinarová 
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TURNAJ VE ZVUKOVÉ STŘELBĚ 

 

Ve středu 10. srpna jsme se v TyfloCentru sešli na 

plánovaném turnaji ve zvukové střelbě. Celkem se 

turnaje zúčastnilo 7 klientů.  

Jako obvykle jsme stříleli ve 2 kolech.  

Na prvním místě se umístil p. Šopa s krásným 

výsledkem 195,9 bodů a dostal zaslouženou odměnu. 

Nicméně ani ostatní hráči nezůstávali pozadu a lišili se 

pouze o pár bodíků. Prostě trénink dělá mistra a na 

výsledcích je to krásně vidět. 

K obědu jsme si objednali tradičně pizzu a završili tak 

příjemně strávené soutěžní dopoledne.  

V tabulce můžete vidět, jaké bylo pořadí jednotlivých 

hráčů, kteří se do turnaje zapojili.  

 

 

 



20 
  

 

 

 

Pořadí Jméno 
1. 

Kolo 
2. Kolo 

Celkový počet 

bodů 

1. Z. Šopa 98,4 97,5 195,9 

2. P. Vondra 96,2 97,6 193,8 

3. M. Spáčil 94,2 97,1 191,3 

3. P. Limberková 97,2 94,1 191,3 

4. L. Limberk 86,4 96,4 182,8 

5. O. Parkosová 70 91,2 161,2 

6. H. Heuschneiderová 72,4 77,2 149,6 

 

Všem vám děkujeme za účast a těšíme se na další 

setkání s vámi na příštím turnaji. 

 

 

Fotografie p. 

Heuschneiderové, která míří 

zbraní do fotoaparátu 



21 
  

 

 

 

KOUPALIŠTĚ LUKA NAD JIHLAVOU 
 

16. srpna se konala akce, koupačky na koupališti 

v Lukách nad Jihlavou, které jsem se zúčastnil i já. 

Protože jsem věděl, že se tato akce bude konat celkem 

dost dlouho dopředu, rozhodl jsem se tedy, že trochu 

zapracuju na figuře do plavek. Tímto rozhodnutím to 

začalo, a samozřejmě také skončilo. No nic, třeba to 

vyjde příště. 

Sraz jsme měli na autobusovém nádraží v Jihlavě, 

odkud jsme jeli, nečekaně autobusem, do Luk nad 

Jihlavou. Pak jsme kousek popošli na místní koupaliště. 

Počasí nám naštěstí přálo, hezky svítilo a bylo teplo. 

Navíc v dopolední hodiny, kdy jsme tam přišli, tam 

nebylo ani moc lidí. 

Našli jsme si vhodné místo, rozdělali si deky a převlékli 

do plavek. A hurá do vody. Ta měla mimochodem podle 

mě krásných 26 stupňů. Bazén byl pěkný. Byl dlouhý  

a udělaný tak, že se svažoval od jednoho konce, kde 

byla hloubka zhruba nad kolena, ke druhému konci, kde 
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byla hloubka asi dva a půl metru a kde bylo pár 

skokánků. Také zde bylo pár plaveckých drah, a pár 

atrakcí pro děti, jako skluzavka, vodopád, fontánka  

a vodní houpačka. Tu jsme se rozhodli vyzkoušet. Děti 

nám ukázaly, jak se ta vodní houpačka používá a nebyly 

jediní, co něco ukázaly. Jedná se o ohraničený prostor 

oválného tvaru, kde se lidé postaví naproti sobě do 

vzdálených stran a snaží se rozhoupat vodu 

poskakováním. Byla to velká sranda. 

Unavení tímto sportovním výkonem, jsme se šli na chvíli 

grilovat na sluníčko. Nevím jak ostatní, ale já jsme se 

zapomněl namazat, takže jsem se malinko připekl, ale 

nic, co by nespravilo párkrát se namazat po opalovacím 

krémem.  

Poté co nás sluníčko pěkně prohřáli jsme opět dostali 

svolení se svlažit ve vodě. Tentokrát bez vodní 

houpačky. Místo toho jsme si pěkně zaplavali. Po těchto 

náročných fyzických aktivitách jsme doplnili energii 

v místním bufetu a šli trávit na deky. 

Jelikož se čas neúprosně chýlil k času odjezdu, jakmile 
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jsme trochu oschli, převlékli jsme se, sbalili saky paky  

a vyrazili na autobus směr Jihlava a následně domů. 

Článek napsal p. Spáčil 

 

Fotografie u vstupu na koupaliště 

P. Vlašín, p. Špinarová, p. Spáčil, Evička, p. Neckářová, 

Viktorka, p. Cabajová 
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VAŘENÍ – LAMB TAGINE 
 

Ve středu 17. 08. 2022 jsme se opět v hojném počtu 

sešli v TyfloCentru u velmi oblíbené aktivity, kterou je 

vaření s naším Pepou Svobodou. Při příležitosti rozšířit 

naše kuchařské umění jsme se pustili do poměrně 

časově náročných pokrmů, z nichž jsme se snažili ještě 

co nejvíce využít sezónní potraviny. Naše menu se 

skládalo z cuketové polévky s opraženým rohlíkem, 

hlavním pokrmem byl anglický recept Lamb Tagine 

(v překladu jehněčí Tagine – typická marocká směs 

masa, zeleniny a meruněk) s kuskusem a petrželkou  

a jako sladkou tečku na závěr jsme si udělali palačinky 

s marmeládou či nutellou (dle chuti každého z nás) 

ozdobené šlehačkou. 

Před samotným vařením jsme se nejprve společnými 

silami pokusili anglický recept přeložit, což se nám 

nakonec i podařilo ☺ a následně jsme se mohli vrhnout 

do samotného vaření. Dle pokynů našeho „šéfkuchaře“ 

Pepy, jsme den předem nakoupili potřebné suroviny, 

které jsme si v daný den přichystali. Zájemci z řad 
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klientů TC se zodpovědně účastnili jednotlivých 

kulinářských činností. Prolilo se pár slz u krájení cibule, 

postávalo se u sporáku, aby vše bylo řádně promícháno, 

krájelo se a smažilo se, až lákavá vůně chystaných 

pokrmů byla po celém TyfloCentru a troufám si říct, že  

i po celém patře naší budovy. 

Pokrmy nejen výborně voněly, ale především také 

chutnaly. Musím říct, že na poledním menu, které jsme 

společnými silami uvařili, jsme si všichni i velmi 

pochutnali. 

Velké díky patří samozřejmě p. Svobodovi za nevšední 

zážitek a už teď se těšíme na další vaření! 

Článek napsala p. Neckářová 

 

Fotografie hotového pokrmu 

Lamb Tagine 
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Recepty: 

CUKETOVÁ POLÉVKA 

Pro 5-8 osob 

Ingredience: 

• 1 velká cuketa 

• 2 střední brambory 

• cibule 

• 1 smetana 

• koření 

 

Na rostlinném oleji zpěníme cibuli. Přidáme 

„neoloupanou“ cuketu na kostičky nakrájenou  

a oškrábané brambory. Po zhruba dvou minutách 

občasného míchání zalijeme vodou (jen asi 1 cm nad 

okraj zeleniny) a vhodíme dvě kostky hovězího bujónu 

na docílení chutě. Vaříme doměkka. Poté celý obsah 

hrnce rozmixujeme dohladka ponorným mixérem a po 

vypnutí sporáku všleháme smetanu. Podáváme 

s opraženými rohlíky. 
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LAMB TAGINE (jehněčí Tagine) 

Kombinace masa, sušeného ovoce a koření je pro 

Maroko typická. Tažín je název pokrmu i tradičního 

hrnce, ve kterém se vaří. 

 

Pro 4-6 osob 

Ingredience: 

• 115g – 0,5 hrnku sušených meruněk 

• 30 ml olivového oleje 

• 1 velká cibule 

• 1 kg jehněčího ramínka bez kosti, nakrájené na 

kostky 

• 5 ml mletého kmínu 

• 5 ml mletého koriandru 

• 5 ml mleté skořice 

• strouhaná kůra a šťáva z půlky pomeranče 

• 5 ml šafránu 

• 15 ml mletých mandlí 

• 300 ml – 0,5 hrnku jehněčího nebo kuřecího vývaru 
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• 15 ml sezamových semínek 

• sůl 

• mletý černý pepř 

Nakrájíme meruňky na půlky a vložíme do 150 ml vody. 

Necháme přes noc namočené. Předehřejeme troubu na 

180°, zahřejeme olivový olej v ohnivzdorném kastrolu. 

Přidáme nakrájenou cibuli a 10 minut vaříme doměkka  

a dozlatova. Smícháme jehněčí. Přidáme kmín, koriandr 

a skořici a smícháme se solí a pepřem. Povaříme při 

míchání 5 minut. Přidáme meruňky i s vodou, ve které 

byly namočeny. Smícháme pomerančovou kůru, šťávu, 

šafrán, mandle a vývar. Přikryjeme kastrol a pečeme 

v troubě 60-90 minut dokud maso nezměkne, občas 

promícháme a v případě potřeby podléváme vývarem. 

Rozpálíme pánev, přidáme sezamová semínka  

a nasucho opečeme na pánvi dozlatova. Maso 

posypeme sezamem, ozdobíme petrželkou a podáváme 

s kuskusem. 
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PALAČINKY 

Pro 10 osob 

Ingredience: 

• 150 g hladké mouky 

• 150 g polohrubé mouky 

• 2 vejce 

• 1 špetka soli 

• 1 lžíce cukru krupice 

• 500 ml mléka 

 

Vejce utřeme s cukrem. Mouku prosejeme se špetkou 

soli a přidáme k hladké hmotě. Zalijeme mlékem  

a metlou vše prošleháme, aby mouka nedělala hrudky. 

Těsto necháme asi 10-15 minut odstát. Poté 

rozehřejeme pánev s trochou oleje a můžeme smažit. 

Podáváme s marmeládou či nutellou. 

 

DOBROU CHUŤ!! 

 



30 
  

 

 

 

OCHUTNÁVKA LETNÍHO SLOVENSKA 
 

Chtěl bych se podělit o další kulinářský zážitek, který mě 

čekal na Slovensku. Začátkem léta jsem absolvoval 

společně s rodinou (opět po několika letech) výšlap na 

jeden nejmenovaný slovenský hrad. K tomuto hradu se 

váže legenda o hraběnce Alžbětě Nádašdyové 

Báthoryové. Správně jste uhodli, že se jedná o hrad 

Čachtice. Po prohlídce místního hradu a výhledech na 

Bílé a Malé Karpaty jsme tentokrát zvolili další stezku 

(na turistických cedulích výjimečně uvidíte vzdálenosti 

uvedené v kilometrech, spíš tam bude doba chůze), 

která nás zavedla do obce Čachtice. Jelikož byla 

správná doba k obědu a trošku nám po výšlapu 

vyhládlo, zastavili jsme se v jedné nejmenované 

reštaurácii. Po krátkém přečtení jídelního lístku jsem měl 

hned jasno - Slovenské zemiaky so slaninkou, bryndzou, 

smotanou a sýrom. Po zhruba půl hodinovém čekání 

bylo jídlo servírováno v malém pekáčku. Na závěr jsem 

si dopřál točenou dvanáctku Urpinera (pivovar v Bánské 

Bystrici). Opravdu jsem si pochutnal. Brynzu, slovensky 
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bryndzu jsem se oblíbil, nejen protože je to „zdravý sýr“ 

(to možná ani nevíte, že konzumací brynzy totiž dochází 

ke snížení cholesterolu, krevního tlaku a upravuje 

hladinu cukru v krvi) ale hlavně tím, že mi chutná. 

Tomuto sýru jsem se dlouho vyhýbal, přestože na 

Slovensko už cestuju od svého dětství. Vše se změnilo 

zhruba před 12 roky, když jsem v „Blave na Obchodnej“ 

(ulice v Bratislavě) ochutnal brynzové halušky. Dost bylo 

povídání a přejdeme k receptu, který není složitý  

a zabere vám málo času.  

Na recept budete potřebovat: 

1 kg nových brambor, 250 g brynzy, 250 g slaniny, 250 

ml smetany, 3 vejce, 50 g másla, sůl, pepř.  

Brambory dáme vařit ve slupce na zhruba 10 minut, 

mezitím smícháme brynzu se smetanou, solí a pepřem. 

Uvařené brambory nakrájíme na kolečka (já je měl na 

půlky, záleží na velikost brambor a pekáče), vymažeme 

pekáč máslem a klademe vrstvu brambor, na ně plátky 

slaniny, nebo nakrájené kostičky, poté zalejeme částí 
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rozmíchané směsi (sýr, smetana, koření), o jak velké 

množství se bude jednat, bude záležet na tom, kolik 

vrstev se vám do pekáče vejde. Poslední vrstvu 

zakončíme brambory, které polijeme nastrouhaným 

sýrem s vajíčkem. V předehřáté troubě pečeme na 

180°C 25-30 minut. Na závěr už jen dodám: Prajem vám 

dobrú chuť a dopočutia. 

Článek napsal pan Jakubík 
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ŽHAVÉ LÉTO ANEB VÍRSKÝ CHILLI DRAK 

Před pár dny jsem se zúčastnila mého 2. ročníku 

soutěže v pojídání chilli dobrot. Prvním krokem k účasti 

byla písemná registrace a také podpis prohlášení o tom, 

že netrpím žádnou závažnou chorobou a také zde bylo 

něco v tom smyslu, že když umřu, tak je to čistě můj 

problém. 

Pak již nic nebránilo v usednutí na soutěžní místo  

a čekat, co nastane. 

V pravé poledne to přišlo. Ozvala se melodie ze 

Supermana a objevil se ON.   

Chillimann. 

Superhrdina, který nás provázel celou soutěží. Na 

začátku všem popsal příznaky nadměrné konzumace 

chilli a stavů s tím spojených. Dověděla jsem se, že 

všichni soutěžící jsou magoři, protože psychicky zdravý 

člověk by se takového klání rozhodně nezúčastnil. To 

potěší. 
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Další z vyjmenovaných příznaků a stavů byly například 

nadměrné slinění, pocení, křeče v žaludku, třes nohou, 

stav, kdy člověk vše vnímá, ale může hýbat pouze očima 

a zřejmě následné přání zemřít. 

Po těchto optimistických vyhlídkách nám začaly 

asistentky Chillimanna rozdávat soutěžní pokrmy. Zde je 

výčet těch, co jsem zvládla já: 

1.       Welcome drink – Malinovka s chilli extraktem. 

Byla pěkně hnusná 

2.        Americký pie – buchta plněná jablky, jalapenos  

a nahoře byla chilli omáčka a nějaký gumový 

medvídek, kterého jsme měli držet minutu v puse. 

Pie byl výborný. 

3.        Toastový chlebík se slaninádou a chilli omáčkou 

– také výborný 

4.        Hot dog – ten byl už ostřejší, ale také skvělý 

5.        Kalíšek chilli omáčky z názvem Satanova pomsta 

– hlavní složka této omáčky byla Naga jolokia. 

Satan se mi opravdu pomstil. Byla pěkně hnusná. 
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6.        Čerstvá paprička Habanero v čokoládě – zde už 

šlo do tuhého, ale byla výborná. 

7.        Čerstvá paprička Bismarck – po této paprice se 

mi zatmělo před očima a bylo jasné, že končím, má 

asi 1.5 milionu jednotek pálivosti. 

Pak následovalo něco, co asi ani nechci rozebírat. 

Po mně zůstalo v soutěži asi pět dalších chlapíků  

a postupně to dotáhli asi na 13 kol. Měla jsem co dělat 

sama se sebou, takže si už bohužel nepamatuji 

kompletní menu, ale jedno z kol byla Trinidad scorpion 

Moruga v bílé čokoládě namočená v chilli extraktu. Dost 

masakr. 

Letošní klání vyhrál a Vírským chilli drakem se stal 

Radim Řehůřek. Nechápu, ale moc gratuluji. 

Jsem ráda, že jsem si obhájila svých sedm kol 

z loňského roku a už se těším na rok příští. Abych 

nezapomněla: cestou domů mi manžel bůhvíproč říkal 

„chilli dračice.“   Článek napsala p. Parkosová 
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PROJÍŽĎKA NA TANDEMOVÉM KOLE 
 
Jelikož pohybu není nikdy dost, nabízíme Vám možnost 

individuální projížďky na tandemovém kole s pracovníky 

TyfloCentra v Jihlavě.  

Jízdu si domluvte na tel. č.: 724 865 566. 

Fotografie pana Jakubíka a pana Limberka na tandemovém 

kole 
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PŮJČOVÁNÍ TANDEMOVÉHO KOLA 
 

Pro všechny zájemce z řad klientů má TyfloCentrum 

připraveno k zapůjčení tandemové horské kolo 

(dvojkolo) značky Mrázek. Velikost je univerzální (tedy 

na všechny výšky postavy). 

Kolo je možné využít buď na jednorázové akce, nebo si 

je pronajmout dlouhodobě. 

Před zapůjčením je nutné sepsat s ředitelkou či 

zástupkyní TyfloCentra Jihlava výpůjční smlouvu a složit 

vratnou kauci (informace o její výši i o půjčovném 

naleznete v ceníku služeb uvedeném níže či na 

webových stránkách www.tyflocentrumjihlava.cz.  

Je také vhodné si dopředu ověřit, zda není kolo v danou 

chvíli půjčeno.  

Půjčovné :  

150,- Kč/den  

300,-Kč/víkend  

150,-Kč/každý další den  

Vždy bude vybrána vratná kauce: 3.000,- Kč 
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ZAJÍMAVOST 
 

27 ZAJÍMAVOSTÍ V BARVÁCH PODZIMU 

Projděte s námi zajímavosti nejoranžovějšího období  

v roce, které nám připomene, že konec vždy znamená 

nový začátek. 

 
1. Jinak u nás, jinak u protinožců. Stejně jako v jiných 

obdobích roku, dochází-li k podzimu na severní 

polokouli, je jaro na jižní - a naopak. My si užíváme 

podzim od 22. nebo 22. září (podzimní rovnodennost) do 

21. nebo 22. prosince (zimní slunovrat), na jižní 

polokouli trvá podzim od března do června. 

2. Veverky jsou mazaněj…chytřejší. Na podzim 

většina druhů veverek tvoří zásoby na zimu. Je 

neuvěřitelné, že ve srovnání se zbytkem roku její 

paměťové a emoční centrum v mozku (tzv. 

hippocampus) vzroste až o 15%! 
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3. Děti narozené na podzim jsou lepší studenti. Ani 

pokud nejste veverka, nezoufejte! Pokud slavíte 

narozeniny od září do prosince, máte téměř 90% šanci, 

že pro vás škola bude menší potíží než pro ostatní 

spolužáky. 

4. „Podzimové“ děti se dožívají vyššího 

věku. Výhody „podzimáčků“ nekončí. Děti narozené na 

podzim mají větší pravděpodobnost dožít se stovky! 

Jedna z teorií naznačuje, že vyhnutí se letním infekcím 

může mít dlouhodobý účinek na zdraví miminka. 

5. Na podzim turistika vzkvétá. Ačkoliv by člověk řekl, 

že podzim je nepříliš oblíbené období pro turistiku, je 

tomu právě naopak. Měnící se příroda a nádherné barvy 

každoročně přitáhnou turisty právě do míst, kde je 

podzim jako vyšitý – třeba k nám.  

6. Barevné listy jsou celoroční záležitost. Úchvatná 

červená, oranžová i žlutá barva listů se objevuje po celý 

rok, ale zůstává pěkně schovaná. Rostlinné buňky 

obsahují chlorofyl, který jim dodává jasnou zelenou 
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barvu při přeměně světla na energii. Na podzim se 

sluneční svit snižuje, chlorofyl se rozpadá a zůstávají 

námi milované podzimní odstíny. 

7. Globální oteplování ovlivňuje i podzim. Co se týče 

barevných listů, užívejte si jich. Dokud můžete. Vědci 

naznačují, že jasně červené, oranžové i žluté listy 

mohou být jednou ze ztrát, které přinese globální 

oteplování. Jak jsme si řekli výše, listy mění barvu  

v závislosti na teplotách. Pokud se teploty zvyšují, mohly 

by oblíbené podzimní odstíny zcela vymizet! Jedna 

studie z roku 2013 zjistila, že v současnosti k nám 

podzimní barvy „dorazí“ o pět dní později než před 23 

lety. 

8. V září je největší „výskyt“ narozenin. Stává se vám, 

že na samém začátku podzimu ztrácíte nápady, jak 

kreativně popřát kamarádům „Všechno nejlepší?“ Není 

divu. Reálná demografická data naznačují, že  

v posledních dvaceti letech je září nejoblíbenější měsíc 

na povití miminka. 9. září je nejoblíbenější den 

narozenin vůbec.  
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9. Libido roste na podzim. Člověk by si řekl, že lidem 

se zapalují lýtka na jaře. Z části ano, některé studie ale 

naznačují, že lidé mohou prožívat „podzimní říji“ 

podobně jako jiná zvířata. 

10. Stejně jako láska. Průzkum, který má na svědomí 

facebook, jasně říká, že status na „zadaný“ či „ve vztahu 

s…“ si na podzim změnilo o mnoho více lidí než v jiných 

obdobích roku. Nejvíc rozchodů je samozřejmě v létě. 

Ach, ty letní lásky! 

11. Libido roste na podzim i zvířatům…doslova! 

Spousta z nás si vybaví jelení říji i další poučky ze školy  

o „láskyplném“ podzimu. Některá zvířátka to ale vzala 

vskutku zhurta. Sameček sibiřského křečka se na 

podzim z důvodu páření až 17x zvětší! 

12. Pro motýly je podzim období dovolených. 

Monarcha stěhovavý je známý tím, že každoročně 

pořádá dlouhé cesty do Kalifornie a jižní Ameriky, kde si 

užívá celozimní dovolenou. Monarchové cestují rychleji 



42 
  

 

 

 

než Usain Bolt a jsou jediným hmyzem, který vykonává 

tak dalekou migraci kvůli sluníčku. 

13. Kufry balí i ptáci. Roztomilý rybák dvouocasý 

cestuje každoročně mezi Grónskem a Antarktidou, kdy 

uletí až 44 000 km! Pyšní se nejdelším ročním migrační 

cyklem na světě. 

14. Podzim? Dříve „sklizeň.“ Před 1500 lety byla 

úspěšná sklizeň zárukou přežití. Ohraničoval ji úplněk 

nejbližší podzimní rovnodennosti. Jasná úplňková noc 

byla poslední možnost pro farmáře, jak sklidit pozdní 

dobroty a zabezpečit se na zimu. 

15. Podzim ještě trochu jinak. Nutnost úrody přestala 

být životně důležitá a výraz "sklizeň" nahradilo něco 

jiného. Američané pro podzim dnes používají slovo „fall,“ 

Britové „autumn“. Kdybychom ale šli ještě dál do 

minulosti, celkem běžně bychom slýchali, že léto střídá 

"hektická krása smrti.“ Poetické, že? 

16. Jak můžou zůstat vánoční stromky zelené? 

Poděkujte jejich jehličkám. Jehličnaté stromy jsou totiž 
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díky nim kompaktní, voděodolné a obecně hůře 

zničitelné pro počasí i hmyz. Jehličnany umí produkovat 

fotosyntézu po celý rok a udržují tedy chlorofyl v plné 

polní i během studených zimních večerů. 

17. Polární záře na podzim? Ano! Barevné kouzlení na 

severním pólu se vyskytuje, když nabité sluneční 

částice stlačují obranu atmosféry a sráží se s plynnými 

částicemi na obloze. Díky delším a jasnějším nocím se 

tato úchvatná (a bezplatná) show objevuje dvakrát 

častěji právě na podzim. Podle NASA se podzim proto 

nazývá „obdobím polární záře.“ 

18. Rovnodennost je zázrak přírody. Během jarní  

i podzimní rovnodennosti je slunce a zemský rovník  

v naprosté rovnováze. Den trvá přesně 12 hodin, stejně 

jako noc. Úchvatné, že? 

19. Na podzim se tloustne?! Je prokázáno, že kratší 

dny a nedostatek sluníčka mohou skutečně způsobit 

přibírání na váze. Vitamín D umožňuje lepší spalování 
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tuku a jeho nedostatek v chladných měsících vede  

k průměrnému přibrání 1-3 kg za studenou část roku. 

20. Zimní čas je lepší než letní. Také se těšíte, až 28. 

října skočíte do peřin a budete druhý den vstávat  

o hodinu déle? V období podzimních plískanic se  

z postele totiž nikomu nechce. Podle výzkumů jsou za to 

ale vděčná i naše těla. Jakmile na trůn usedne zimní 

čas, klesne míra infarktů i dopravních nehod, která zase 

vzroste, jakmile v březnu zavelí čas letní. 

21. Oscary se na podzim nenosí. Ačkoliv vznikla 

spousta podzimních filmů, Oscara nevyhrál žádný  

z nich! Všechna ostatní období oproti tomu ano. 

Panenské jaro (1960), Léto ´42 (1971) a Lev v zimě 

(1968) si sošku totiž odnesly. 

22. Fascinující Den mrtvých. Jeden z nejstarších 

podzimních festivalů, mexický Dia le Muertos, se koná  

1. a 2. listopadu. Oslavuje věčnou lásku i cyklus života, 

kterou mezoamerické kultury oslavovaly dávno a dávno 

před námi. 
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23. Jednu dýni, prosím! I u nás v Čechách je symbol 

dýně neodmyslitelně spjatý s podzimem. Na podzim 

dýně dozrávají ve velkém téměř na všech kontinentech! 

(kromě Antarktidy). Jejich výraz pochází z řeckého slova 

„pepon,“ francouzského „pompon“ a britského 

„pumpion,“ které si kolonisté v Americe přetavili do 

„pumpkin.“ I když máme dýně stále spjaté výhradně  

s Amerikou – a to už od 18. století – vyřezávání dýní si 

dnes neodpustí téměř žádná tvořivá rodina. 

24. Některá místa nikdy podzim nezažijí. Podzim je 

pro nás stejně tak běžný jako pro jiného celoroční léto. 

Tropické klima u rovníku štědře poskytuje "prázdninové" 

počasí po celý rok. Například teploty v Puerto Rico, kde 

vznikla oblíbená letní písnička Despacito, se každoročně 

pohybují jen v rozmezí 24 – 30 stupňů Celsia. 

25. Božské intriky. V řeckém bájesloví podzim začínal, 

když byla bohyně Pershephone unesena Hádem, aby se 

stala královnou podsvětí. Její matka Demeter, bohyně 

sklizně, způsobila smrt všem plodům Země, dokud se 
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její dcera nebude moci vrátit. S příchodem Persephone  

k nám opět zavítá jaro. 

26. Melancholický podzim. V umění je podzim 

symbolem pro smutek a melancholii. Není to však jen 

záměr básníků, ale skutečný biologický fenomén. 

Bezstarostnost léta je pryč. Studená zima číhá za rohem 

a nepříjemně ji připomínají ranní mrazíky. Obloha 

zešedne. A ten déšť! Mnoho lidí se tedy skutečně 

psychicky i fyzicky „rozesmutní.“ 

27. Symboly podzimu. Ačkoliv většina potravin se sklízí 

na podzim, jen málo se jich stalo skutečným symbolem 

tohoto období. Kromě dýní jsou to i jablka, ze kterých se 

na podzim vyrábí oblíbený mošt. U nás je sladkým 

znakem podzimu i lahodný burčák. Mňam! 

Zdroj: www.papirnictvipavlik.cz/27-zajimavosti-v-

barvach-podzimu/  

  

 

http://www.papirnictvipavlik.cz/27-zajimavosti-v-barvach-podzimu/
http://www.papirnictvipavlik.cz/27-zajimavosti-v-barvach-podzimu/
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IN – OUT 

 

TĚŽKÝ ÚDĚL RODIČŮ ANEB ŽIVOT  

S „PUBERŤÁKY“  

    „Já, že nejsem cool rodič?“, … takto začala naše 

včerejší debata u večerního stolování. Mimochodem, 

slovíčko cool slyším od svých puberťáků poměrně často. 

Být ale fakt cool rodičem chce hodně trpělivosti, která 

tak často schází. Puberťáci budou vždy mluvit po svém 

a „občas“ padne i nějaké to sprosté slovo, což já jako 

cool matka buď musím vždy s nadhledem přejít, 

tolerovat, nebo nastavit takové hranice, které budou při 

nejlepším schůdné pro obě dvě strany (zatím o tom 

jenom píši ☺).  

    Celé prázdniny se mi doma střídají všichni možní cool 

kamarádi mých báječných, úžasných dětí ☺, používají 

přitom výrazy, kterým často vůbec nerozumím, ale 

možná je to vlastně i dobře. O co se ani nebudu snažit, 

je napodobit jejich zvláštní jazyk. Zrovna včera jsem se 

dočkala takového posměchu, že jsem právě večer  
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u stolování měla největší potřebu to svým „dětem 

z Marsu“ vysvětlit. A víte co? … už to víckrát neudělám 

☺, zjistila jsem totiž, že čím více se budu snažit být 

opravdu cool matka, tím více jsem pro své dospívající 

miláčky trapnější. 

    Něco jsem ale přes ty „nekonečné“ prázdniny přece 

jen pochytila. Např. „Mamí, jdu na komp“, to bohužel 

neznamená, že jde zkontrolovat náš čerstvě udělaný 

kompost, Ale … zkrátka si jde, předpokládám na celý 

den na počítač, bezesporu jistě něco důležitého udělat 

do školy ☺. Že vrchol své omluvy musím přijmout slovo 

soráč ☺. Že, když můj teenager přijde, abych mu dala 

love, nevyznává mi zrovna lásku, potřebuje zkrátka do 

City, pač tam právě prodávají ty nejvíc cool kraťasy, 

značky Nike Pro, ve které má přece každá šťáva tu 

nejhezčí „zadek“ ☺. Že slovo looser a výmaz jsem 

pravděpodobně já, protože já jsem se přece (dle jejich 

mínění) narodila někdy v době dinosaurů a vůbec 

nemůžu chápat jejich „příšerně“ složitý svět. 
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    Anó, dnešní doba je opravdu odlišná od doby, kdy 

jsme vyrůstali my, puberťáci mají ale pořád ty úplně 

stejné pocity, jako jsme mívali my. Jen dnešní slovník je 

obohacený o aktuální výrazy. Většina výrazů je převzatá 

z angličtiny. Pár takových cool slovíček se vám tu ještě 

pokusím vysvětlit …. 

Alieni – důchodci  

Brko – cigareta 

Být cool – být v klidu, v pohodě 

Čekovat – sledovat 

Gebit se, tlemit se – smát se 

Výgeb, výtlem – záchvat smíchu 

Hrotit – dávat něčemu nadměrný význam 

Hustý – dobré, zajímavé, nebo naopak naprosto 

nechutné 

Šrotit se – učit se 

Kobra, šťáva – fakt krásná holka 
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Langusťák – fakt krásný kluk 

Krab – kdokoli, nejlépe rodič, který vás budí v 9h ráno, 

abyste byli v půl 11h u zubaře 

Krtek – metro 

Krutý – to samé jako hustý, jen na vyšší úrovni 

Mrtě krutý – skoro na nejvyšší úrovni hustosti 

Hustě mrtě krutý – vrchol ohromení naprostou pitomostí, 

nebo blažený stav duše 

Loser – podřadný, neschopný člověk 

Love – peníze 

Náhul – hustá věc, která unaví nebo se u ní chytají samé 

výgeby ☺ 

Prudit – otravovat 

Razit – odejít 

Rychta – vydařený mejdan 

Socka – městská hromadná doprava 
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Týpek/týpka – osoba mužského/ženského pohlaví 

Ústav – škola (určitě ta naše) 

Zevlit – bezúčelně se povalovat 

Co si budem – neumím vysvětlit ☺ 

Šopovat – nakupovat 

Ass - zadek 

     

Děti v pubertě určitě potřebují svůj prostor, i když by ho 

nemělo být moc a také je dobré, když se naučíme s nimi 

komunikovat, a to nejen prostřednictvím slov, která 

zahrnuje třeba ten záhadný slovník teenagerů.  

    Ale, ať je to jakkoliv, svoje „mimoně“ miluji a troufám 

si říct, že ony svého „kraba“ též a určitě tuto, pro nás, 

zvláštní dobu přečkáme s velkou grácií a jednou se 

tomu, třeba „zase“ u večerního stolování všichni pořádně 

zasmějeme! 
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Ještě menší kvíz? 

Co tu šmejdíš? Jsi fakt divná týpka, raději vem love  

a jdeme šopovat. Za chvilku jdeme do ústavu, kde se 

budeme muset šrotit a začne nám mrtě krutý čas! Dokud 

to jde, musíme ještě zevlit …. . Zkrátka, co si budem ☺!!! 

Článek napsala p. Neckářová 
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

PÍSTOVSKÁ POUŤ 

• 3. 9. 2022 

• Pístov u Jihlavy 

• Přijďte se pobavit, občerstvit a zatančit si na 

Pístovskou pouť. 

• KAŠPAR KUBA kejkle a obří bubliny, soutěže  

s Mysliveckým spolkem, Korunní vrch, taneční 

vystoupení NART DANCE SCHOOL, taneční 

zábava s kapelou TRNOVÁ RŮŽE, Mše svatá  

v Kapli Nejsvětější Trojice, velký skákací hrad. 

 

Kronospan PÍSTOVSKÉ MOKŘADY 2022 

• 3. 9. 2022, 10:00 – 4. 9. 2022 

• Kde: Pístovské mokřady 

• Oslava letošního 10. ročníku bude velkolepá! 

Tomáš ENGE, Tomáš OUŘEDNÍČEK a Petr "pilník" 
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PILÁT = jediný Čech se zkušeností za volantem 

Formule 1, dakarský matador a světový rekordman 

se svou FREESTYLE MOTOKROSOVOU SHOW. 

 

MIROSLAV DONUTIL – NA KUS ŘEČI 

• 14. 9. 2022 od 19:00 hod. 

• DKO Jihlava, Tolstého 1455/2 

• Pro všechny, kteří milují dobrý český humor, jsme 

připravili opravdovou lahůdku! V září zavítá do 

Jihlavy populární český bavič a herec MIROSLAV 

DONUTIL. Přijede představit jednu ze svých one 

man show, které mají vždy velký úspěch. Tentokrát 

to bude nejoblíbenější pořad Na kus řeči. 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK  

• 17. 9. 2022 od 9:00 hod. 

• Statutární město Jihlava 
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• Brána Jihlavy, příspěvková organizace 

kulturní a církevní instituce v Jihlavě zvou všechny 

občany na 32. ročník akce. 

• Navštivte památky a objekty – např. Historickou 

radnici, Bránu Matky Boží, Historické podzemí, 

Městkou knihovnu, Horácké divadlo, atd… 

 

MEZIGENERAČNÍ POCHOD PROTI ALZHEIMEROVĚ 

CHOROBĚ 

• 19. 9. 2022, 10:00 – 11:30 

• Kde: Skalka Jihlava 

• Zábavná pohybová akce s úkoly pro všechny 

generace! Akce je pořádána ve spolupráci se 

Státním zdravotním ústavem a se Zdravým městem 

Jihlava. 
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AKCE V ZÁŘÍ 
 

Každý 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. 

6. 9. 2022 úterý - KUŽELKY – KUŽELNA CHÁB   

Kuželky v Jihlavě v Kuželně Cháb, ulice Erbenova 2. 

Akce se bude konat od 10:00 do 12:00 hod. Sraz 

v TyfloCentru Jihlava, o.p.s., na Brtnické 15 v 9:15 hod., 

poté odjezd MHD linkou F ze zastávky Tylova v 9:36 

hod. na zastávku 17. listopadu. 

S sebou si prosím vezměte čistou sportovní obuv na 

přezutí (sálová obuv pevná s čistou podrážkou NE 

pantofle).  

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 5. 9. 2022 
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8. 9. 2022 čtvrtek – BESEDA Z CEST 

Pan Jakubík si pro Vás v rámci On-line Café připraví 

besedu o Kodani, kterou navštívil letošní léto. Můžete se 

těšit na zajímavé vyprávění, prostor bude i pro dotazy. 

Na besedu se přihlásíte na skypu, do skupiny On-line 

Café, jak jste zvyklí vždy ve čtvrtek v 10:00 hod.  

13. 9. 2022 úterý – KERAMIKA 

Přijďte se za námi odreagovat od běžných starostí  

a vytvořit si něco krásného z keramiky.  

Výrobky obdržíte až po vypálení.  

Počítejte s příspěvkem za každého účastníka ve výši 

50,- Kč. Příspěvky budou sloužit na zakoupení 

keramické hlíny.  

Akce proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brtnická 15, 

od 10:00 hod.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 9. 9. 2022 
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21. 9. 2022 středa – PROCHÁZKA  

Pokus číslo 2 aneb tentokrát počasí určitě vyjde! 

Vyrazíme na procházku směrem na Zbornou  

a přes Hybrálec do Jihlavy. Vyrazíme v 9:13 linkou číslo 

5 ze zastávky Znojemská ul. směrem Zborná. Odtud 

směr Stříbrný Dvůr, Hybrálec, Jihlava. Po procházce si 

dáme oběd v jihlavské restauraci Venuše. Délka pěší 

procházky je cca 7 km.  

Sraz v TyfloCentru Jihlava na Brtnické 15, v 8:45 hod.  

 ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 19. 9. 2022 

 

27. 9. 2022 úterý – EXKURZE V PIVOVARU REBEL  

Vydáme se na výlet „za pivem“, do pivovaru Rebel 

v Havlíčkově Brodě, zakončený degustací místního piva. 

Odjezd z Jihlavy do Havlíčkova Brodu osobním vlakem 

v 8:22 hod. z Hlavního vlakového nádraží. Sraz v hale 

na vlakovém nádraží v 8:00 hod.  

Po příjezdu do Havlíčkova Brodu se vydáme na exkurzi 

pivovaru. Uvidíte místa, kde se od roku 1834 vaří 
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havlíčkobrodské pivo. Nahlédnete do varny, kde budete 

seznámeni se surovinami, ze kterých se pivo Rebel vaří, 

stáčírny lahví a KEG sudů. Užijete si jedinečnou 

atmosféru pivovarských sklepů, kde vrcholem prohlídky 

bude degustace piva Rebel přímo z ležáckých tanků. 

Po prohlídce si můžete zakoupit celou škálu produktů 

v podnikové prodejně, kde je k dostání i čerstvě stočené 

pivo z tankových sudů. 

Zvýhodněné vstupné do pivovaru činí 80,- Kč za osobu. 

Po exkurzi si zajdeme na společný oběd. 

Předpokládaný odjezd z Havlíčkova Brodu je v 15:03 

hod.   

POZOR! Exkurze je vhodná pouze pro fyzicky zdatné 

jedince. V pivovaru bude nutné zdolat spoustu schodů, 

trasa tedy není bezbariérová. Do pivovaru mají 

z hygienických důvodů také zakázaný vstup zvířata, 

tudíž ani vodící psi nebudou do pivovaru vpuštěni.  
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Zájemci o exkurzi, kteří vlastní vodícího psa a chtěli by 

se výletu zúčastnit, nechť kontaktují pracovníky 

TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 23. 9. 2022 

 

30. 9. 2022 pátek – TRÉNINK PAMĚTI - online 

Proběhne online, na skypu, pod vedením pana Ing. 

Jaroslava Beránka. Trénink bude probíhat od 9:00 hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 29. 9. 2022 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny 

v měsíci září 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺ 

 

Po ulici jde muž a proti němu mladá žena. 

„Dobrý den,“ zastaví žena muže, „zdá se mi, že jste 

otcem jednoho z mých dětí.“ 

„Cože?“ zděsí se muž. 

„Jo, já jsem vám zapomněla říci, že jsem učitelka.“ 

Dominik Vanko 

Lenka Bohatá 

Olga Parkosová 

Mgr. Marie Bachroňová 

Jan Holzapfl 

Jaroslava Řehořková 

Jana Šimáčková 
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DÁRCI A SPONZOŘI 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 



63 
  

 

 

 

 

  

 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Havlík  
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Časopis vydává: 
 
TyfloCentrum Jihlava, o.p.s., Brtnická 15, 586 01 Jihlava 
tel.: 724 865 566 nebo 774 064 330 
e-mail: jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 
www.tyflocentrumjihlava.cz 


