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VÁŽENÍ KLIENTI, PŘÁTELÉ TYFLOCENTRA 
JIHLAVA, 

 

Vážení klienti, vážení přátelé, 

Srdečně Vás všechny zdravím v novém roce 2023! 

Venku svítí sluníčko, a venku to skoro vypadá na jaro, 

ale věřím, že zima se ještě vrátí, a užijeme si snad  

i sníh. Doufám, že jste oslavili v kruhu svých blízkých 

krásné vánoční svátky, a potěšili jste se navzájem 

milými dárky. 

Letošní rok pro nás bude zcela výjimečný. TyfloCentrum 

Jihlava totiž oslaví kulaté narozeniny. Ano, přátelé, 

hádáte správně, už jsme tu s vámi krásných dlouhých 20 

let. Jsme tu pro Vás s pomocnou rukou vždy, když 

potřebujete naši podporu a pomoc, abyste dokázali sami 

zvládnout všechny situace, které život přináší. Za těch 

dlouhých dvacet let prošlo službami mnoho klientů, 

vystřídalo se tu také spousta pracovníků, a mohli jsme 

sledovat desítky lidských osudů. Jste toho součástí,  

a proto chceme, abyste tento výjimečný rok prožili 

s námi. Na jeho konci nás totiž čeká velký slavnostní 

ples, na který se osobně už moc těším!  
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Srdečně Vás všechny zvu na společné aktivity, které 

v letošním roce chystáme v rámci sociální rehabilitace,  

a také Vás chci povzbudit ve Vašem každodenním úsilí 

při práci s telefonem, počítačem, a dalších vzdělávacích 

aktivitách, samozřejmě jsme připraveni Vám nabídnout 

podporu. Nebojte se na nás obrátit při řešení 

nejrůznějších příspěvků, ať už na péči či na 

kompenzační pomůcky, nebo si objednat individuální 

doprovod. V únoru připravujeme každoroční informační 

schůzku, kterou budeme přenášet i online, kde Vám 

shrneme nejdůležitější informace o nabízených 

službách. 

„Nový rok přináší opět své poselství, přejme si navzájem 

lásku a přátelství. Ať štěstí a zdraví provází váš každý 

krok, přeji vám úspěšný celý další rok!“ 

Samé hezké dny a pevné zdraví v roce 2023 přeje Iveta 

Bělovová 

 

S časopisem Střípky z Jihlavy Vám za Vaší stálou přízeň 

děkují zaměstnanci TyfloCentra Jihlava 
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KNIHY DO UŠÍ 

 
 
SEJDEME SE V PĚT 
 
Autor:  Vladimíra Černajová 

Žánr: humor 

Čte: Zuzana Truplová  
Rozsah: 1 audiodisk (04:18:00) 

Dostupné z: Knihovna Jihlava, Hluboká 
 

Žít single má své nesporné výhody. Děláte si, co chcete, 

nikdo nenechává oholené vousy v umyvadle a netrousí 

špinavé ponožky na trase obývák–ložnice. Přesto občas 

pocítíte potřebu s někým život sdílet. A pokud se zrovna 

ve vašem okolí nevyskytuje vhodný adept, vrhnete se na 

seznamky! Barvité a humorné příběhy z prostředí 

internetového seznamování vás rozhodně pobaví. 
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TIPY NA ZVUKOVÉ KNIHY OD P. PTÁČKOVÉ 
 

Prosincové čtení do uší 

Jiří Tichota 

60 let Spirituál kvintetu 

Načitatel: Jiří Tichota 

Je to neuvěřitelné, ale jedna z nejdéle fungujících kapel 

v roce 2020 oslavila 60 let na pódiích. Sestava se 

obměňovala, ale Spirituál jel bez přestávky celých těch 

šedesát let.  

V této audioknize se můžeme obeznámit s celým tímto 

obdobím. Začátky byly krušné, ale ono to nebylo lepší 

ani po čtvrtstoletí fungování. Až po oslavě třicátých 

narozenin se to trochu zlepšilo. Přes to všechno tahle 

kocábka dokázala proplout šedesáté roky, normalizaci  

a pak i devadesátky. Zpívali tady zpěváci, jako Karel 

Zich, bratři Nedvědi, Irena Budvaizrová, i sám autor, 

který mimochodem je hudebně nejen nadaný, ale  

i vzdělaný. Pracoval v oboru a tady našel i některé písně 

a materiály k nim, které pak tato kapela hrála.  

CD je dlouhé: 9 hodin, 47 minut a 19 vteřin (sekund) 
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Vydalo nakladatelství VOXI 

Stop: 29 

 

Lucie Hlavinková 

Kdo šije u Podolské  

Načitatelé: Lukáš Janota a Michal Istebník 

Salón Podolská – toto jméno v nás ještě dnes rezonuje.  

U Podolské šily dámy z lepší společnosti. Prý údajně 

kopírovali i modely, které se nosily v Paříži, a tak trochu 

byly duševním majetkem Francie. Nesměly se pořizovat 

nákresy. To bylo za první republiky. Pak přišla válka  

a přišli komunisti. A to tomto období spisovatelka píše. 

Popisuje, jak se místo drahých rób šily montérky  

a zástěry, jak ti, co dříve nic neuměli, tak dělali ty 

nejdůležitější, jak těžce se sháněly látky. U Podolské šila 

i paní Marta Gottwaldová. I když chtěla nosit modely, 

které dříve nosila paní Benešová. Ovšem postavu měla 

poněkud jinak prostorově řešenou. Na pozadí těchto 

informací se odehrávají příběhy jednotlivých lidí. 

Například Hany Podolské a jejich švadlenek. Mizí 

elegance, svoboda a nakonec i lidé…  
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Celková délka knihy: 7 hodin a minuta 

Vydalo nakladatelství Voxi ve společnosti Albatros 

media.  

 

Všem čtenářům přeji krásné prožití roku 2023. A mnoho 

nových knih, ve kterých najdeme vše, co najít chceme.  
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

VELKÉ ZMĚNY V JIHLAVSKÉ MHD 

Cestující, kteří v Jihlavě využívají městskou hromadnou 

dopravu (MHD), musí od 1. února počítat s několika 

zásadními změnami. Vozidla MHD začnou jezdit po 

zcela nové šestikilometrové trati, navíc přibudou tři nové 

linky.  

Tou největší změnou je to, že do Bedřichova začnou 

jezdit trolejbusy po nové bezmála šestikilometrové trati. 

„Cestující čeká mnohem větší komfort, pravidelnější 

jízdní řád, nová přímá spojení a hlavně bezemisní 

doprava novými moderními trolejbusy," sdělil za 

jihlavskou radnici její mluvčí Radovan Daněk.   

Nová trolejbusová linka G   

Cestující se od 1. února 2023 budou moci svézt novou 

trolejbusovou linkou G, jež povede mezi konečnými 

stanicemi Horní Kosov a Antonínův Důl. „Pojede po 

trase Horní Kosov - Žižkova - Masarykovo náměstí - 

Chlumova - Na Růžku - Bosch - Jipocar - Antonínův Důl 

a zpět. Na této lince budou nasazovány parciální 

trolejbusy," přiblížil Daněk.   
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Nová trolejbusová linka H  

Kromě „Géčka" bude komunikace v krajském městě 

brázdit i nová trolejbusová linka s označením H, která 

bude obsluhovat Zadní Bedřichov a Polikliniku po trase 

Bosch - Zadní Bedřichov - Na Růžku - Chlumova - 17. 

listopadu - Poliklinika a zpět směr Chlumova Seifertovou 

ulicí. „Tato linka bude zajišťována klasickými trolejbusy  

a bude vedena pod trolejemi v celé délce," dodal mluvčí 

radnice.  

Nová autobusová linka č. 2   

Jihlavskou MHD posílí ještě i nová autobusová linka 

číslo 2. Bude jezdit mezi Velkým Beranovem a Zbornou 

po trase Velký Beranov - Malý Beranov - Helenín - 

Masarykovo náměstí - Chlumova - Na Růžku - 

Smrčenská - Krematorium a Zborná s tím, že z Velkého 

Beranova, Malého Beranova a Helenína budou 

zachovány také přímé spoje do průmyslových zón Pávov 

a Střítež. „Ty zůstanou označené jako dosavadní linka  

č. 12," doplnil Radovan Daněk důležitou informaci pro 

cestující s tím, že stávající linka č. 4, která obsluhuje 

Heroltice, Moravské Kovárny a průmyslovou zónu  

v Hruškových Dvorech, bude prodloužena a končit už 
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nebude na Masarykově náměstí, ale na konečné V Ráji, 

a obslouží tak Znojemskou ulici.   

Pravidelný odstup mezi spoji   

Nové trasování linek MHD umožní mezi spoji pravidelný 

interval, čímž se odstraní současné sjíždění spojů na 

zastávkách. „Znamená to, že nové trolejbusové linky G  

a H a autobusové linky č. 2 a 12 budou ve společném 

úseku Chlumova - Na Růžku vedeny tak, aby byl mezi 

spoji pravidelný odstup v řádu šesti až sedmi minut,“ 

uvedl předseda představenstva dopravního podniku 

Radim Rovner. 

Nové jízdní řády najdou lidé na webu dopravního 

podniku nejpozději 10. ledna. Nové linky si budou 

moci zájemci vyzkoušet zdarma v neděli 22. ledna při 

prezentačních jízdách. 

  

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/doprava/  

 

 

https://jihlavska.drbna.cz/zpravy/doprava/
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ROZŠÍŘENÍ VÝUKOVÉ UČEBNY NÁROČNÝCH 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK  

V TYFLOCENTRU JIHLAVA, O. P. S. 
 

V prosinci 2022 jsme realizovali projekt Rozšíření 

výukové učebny náročných kompenzačních pomůcek. 

Pořídili jsme 2 výukové počítače a výukový mobilní 

telefon Samsung Galaxy.  Rozšíření učebny tak přinese 

větší flexibilitu lektorů. Budou schopni se ještě lépe 

přizpůsobit možnostem výuky jak při terénní, tak 

ambulantní práci.  

Výuka náročných kompenzačních pomůcek a mobilních 

dotykových telefonů patří dle zpětných vazeb našich 

klientů mezi velmi důležité služby, díky čemuž jsou 

mnohem samostatnější a aktivnější v jejich životech. 

Tento projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu 

Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.  
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Dále jsme jej realizovali díky pomoci pana Bc. Tomáše 

Havlíka, MBA. a díky vlastním zdrojům samotného 

TyfloCentra Jihlava, o.p.s. 

Tak si pomůcky přijďte v roce 2023 určitě vyzkoušet :-) 
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PEČENÍ PERNÍČKŮ V TYFLOCENTRU 
 

Ve středu dne 14. 12. jsme se v hojném počtu sešli za 

účelem pečení perníčků. Těsto, jehož základem je 

mouka, tuk, med a samozřejmě koření, které dělá perník 

perníkem – hřebíček, skořice, anýz, nové koření  

a badyán, pracovnice TyfloCentra svědomitě přichystaly 

již den předem. 

Nyní jsme se mohli všichni pustit do díla. Pečení 

vánočních perníčků je symbolem i tradicí každých 

Vánoc. S naším receptem byly perníčky měkké ihned  

a vůně perníkového koření, která se linula TyfloCentrem 

pohladila na duši a navodila příjemnou domácí 

atmosféru.  

Abychom si pečení ještě více zpříjemnili, připravili jsme 

si vánoční nápoj a k tomu nám zněly vánoční koledy, 

které jsme si všichni k pečení zazpívali.  

Po upečení všech perníčků si každý ty „své“ mohl 

odnést domů. Nejkrásnější Vánoce jsou, když pečeme 

perníčky s láskou a to se nám určitě všem povedlo.  
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Receptů je spousta, cukroví se dá i různě zdobit, dlouho 

vydrží a dá se pověsit i jako tradiční ozdoby na 

stromeček.  

Pro ty, kteří s perníčky pohostili své blízké, můžeme 

popřát dobrou chuť! 

článek napsala p. Neckářová  

Fotografie zachycující klienty při vykrajování perníčků.  

Zleva: p. Špinarová, p. Limberk, p. Limberková, p. Oherová,  

p. Tomek, p. Bohatá 
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RECEPT NA PERNÍČKY MĚKKÉ HNED PO 

UPEČENÍ 

 

- 140 g moučkového cukru 

- 2 vejce (+1 vejce na potření) 

- 100 g Hery 

- 2 lžíce rozpuštěného medu 

- 2 lžičky perníkového koření 

- 1 lžička jedlé sody 

- 400 g hladké mouky 

 

V míse utřeme cukr se dvěma vejci a změklou Herou, 

přidáme med a koření. Do takto připravené hmoty 

vmícháme prosátou mouku smíchanou se sodou. 

Vypracujeme těsto, které na válu ještě prohněteme. 

Vyválíme z něho placku a vykrajujeme silnější tvary, 

které skládáme na plech vyložený pečícím papírem. 

Nakonec potřeme rozšlehaným vajíčkem, aby se 

perníčky pěkně leskly. Pečeme v předehřáté troubě na 

180 stupňů dozlatova. 
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MOJE PŘEDSEVZETÍ 
 

    Novoroční předsevzetí nikdy nečiním zbrkle a nic 

nevyhlašuji 1. ledna, pod vlivem silvestrovské kocoviny. 

Nechávám si pěkně čas na pozvolný rozjezd a teprve 

když se datum chýlí ke konci ledna, začnu o nějakém 

předsevzetí uvažovat. Pro klid v rodině nic neriskuji  

a nemluvím o ničem nahlas. Dobře se znám, proto se 

nebudu snažit na svou slabou vůli nakládat neuváženě 

žádné velké břímě (haha). A to jsem si již předloni říkala, 

jak začnu pravidelně běhat. Dvakrát v týdnu jsem se 

převlékla do sportovního a vylezla před dům. Z kapsy 

vytáhla klíčky od auta a jela se projet (haha). Pravidelný 

návyk se z mého běhání nestal, ale nějaká snaha tu 

byla. Loni jsem to vyřešila jinak. Před televizí mi stojí 

eliptický trenažér. Vánoční dárek, který se mi daří skoro 

celý rok obcházet, ale už si k němu pomalu hledám 

cestu a buduji trvalejší vztah. Když jdu kolem, pohladím 

ho (haha). To považuji za dobrý start. Koncem ledna se 

do toho určitě opřu! 
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A co Vy a novoroční předsevzetí? Když si je dáte, plníte 

je? 

To ať je naše největší předsevzetí: co si myslíme, 

říkejme, a co říkáme, to si mysleme, nechť souhlasí 

řeč se životem. (uznejte, že i tohle může být pěkná 

dřina)                                                                                                                            

Lucius Annaeus Seneca 

 

Mějte krásný rok s předsevzetím i bez něj! 

                    článek napsala p. Neckářová s úryvky 

z filmu Deník Bridget Jonesové 
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OBDOBÍ CHŘIPEK A JAK NA NĚJ? 
  

Jakmile začne období chřipek, babičky sahají po 

bobkovém listu a cukru: Sirup znovu získává na 

oblibě 

Pro léčbu chřipky nejsou potřebné žádné komerční léky, 

nejdůležitější je odpočinek a tekutiny. Ty můžete doplnit 

některými domácími léky z běžně dostupných surovin. 

                    
Chřipka je běžné, přesto velmi nepříjemné onemocnění. 

Ucpané dutiny, bolest v krku, zvýšená teplota a celková 

únava dokážou člověku značně ztížit život. Také se 

může zkomplikovat a vléct se poměrně dlouhou dobu 

nebo způsobit vážné zdravotní problémy, 

vysvětluje lékařka Elaine K. Luo, M.D. Z toho důvodu 

byste měli chřipku vždy pořádně doléčit. Základem léčby 

je odpočinek, aby měl imunitní systém dostatek prostoru 

věnovat se pouze zápolení s nemocí. Podpořte ji 

dostatkem tekutin a také si můžete připravit některé 

https://www.healthline.com/health/cold-flu/home-remedies
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domácí léky dle našich babiček. Sirup s bobkovým 

listem znovu získává na oblibě. 

 

Bobkový list 

Bobkový list má výrazné aroma. Běžně je používán 

jako přísada při vaření, ale díky obsaženým silicím ho 

lze využít i jako lék. Bobkový list působí antibakteriálně  

a protizánětlivě. Jednou z možností je nechat bobkový 

list vylouhovat v 70 % alkoholu, který z něj extrahuje 

účinné látky. Ponechte společně v lahvi na temném  

a chladném místě přibližně tři týdny a při chřipce užívejte 

pár kapek třikrát denně. 

Druhou variantou použití bobkového listu je smíchání 15 

lístků s 250 mililitry citronové šťávy a 500 gramy cukru. 

Tuto směs mírně zahřívejte, avšak nevařte, dokud vám 

nevznikne hustý sirup. Trvá to přibližně hodinu. Po 

vychladnutí přelijte do uzavíratelné nádoby a při chřipce 

užívejte jednu lžíci denně. Sirup skladujte v lednici. 

 

 

https://jakzdrave.cz/tag/bobkovy-list/
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Další domácí léky 

Další suroviny, které máte běžně doma a mohou vám 

pomoci při navracení zdraví, je především česnek, 

zázvor nebo med. Nejúčinnější jsou syrové, ale lze je 

zapojit i do pokrmů či nápojů. Z bylin je na chřipku velmi 

účinná echinacea, ze které si připravíte lahodný čaj. 

Podpořte léčbu chřipky 

Pro efektivní léčení je dobré pobývat i ve vhodném 

prostředí. V suchém vzduchu se viry šíří rychleji, proto si 

vytvořte doma vyšší vlhkost, která navíc usnadňuje 

dýchání při nemoci. Příznaky chřipky zmírňuje teplá 

koupel, do níž můžete přidat epsomskou sůl. Ta sníží 

celkovou únavu a bolest těla. Bolesti v krku a ucpaným 

nosním dutinám zase ulevíte kloktáním a vyplachováním 

nosu slanou vodou. 

https://jakzdrave.cz/  

 

https://jakzdrave.cz/tag/chripka/
https://jakzdrave.cz/
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ZAJÍMAVOST 

 

Oslavy Silvestra ve světě. Jaké jsou nejkurióznější 

novoroční zvyky? 

Zatímco Češi mají Silvestr spojený s divokými večírky, 

ohňostroji, pojídáním chlebíčků a popíjením litrů 

šampaňského při sledování televizních estrád, na jiných 

místech země se lidé s koncem roku loučí odlišně. 

Některé státy mají své vlastní zvyklosti, které nás možná 

překvapí. 

Oslavy příchodu nového roku patří mezi nejstarší svátky, 

jako první ho oslavovali už čtyři tisíce let před naším 

letopočtem Babyloňané. Nový rok byl stanoven na první 

úplněk po prvním jarním dnu a oslavy trvaly jedenáct 

dní, přičemž na každý den připadal zcela speciální 

způsob slavení. Bujaré oslavy v alkoholovém opojení 

jsou tedy novodobějším trendem, a jak uvidíme, také tak 

trochu doménou evropských a severoamerických států. 

Ze způsobů slavení, jak je důvěrně známe, vybočují tyto 

země prakticky jen určitými tradicemi pro ně typickými. 
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Evropa 

Například Poláci na Nový rok neuklízejí dům, aby se 

společně se smetím nevyneslo i štěstí. 

V Dánsku lidé navštěvují své přátele a před vchodovými 

dveřmi jim nechávají rozbitý porcelán. Čím větší 

hromada střepů, tím víc štěstí v nadcházejícím 

roce. V Řecku lidé zapékají do novoročního pečiva 

různé předměty pro štěstí. Kromě toho řecké děti dávají 

své boty ke krbu nebo kamnům a svatý Vasil, který je 

patronem Řecka, jim do nich naděluje drobné dárky. 

Rumuni věří, že na Nový rok zvířata mluví lidským 

hlasem, nicméně zaslechnout je znamená pouze 

nekonečnou smůlu v příštím roce. Ve Španělsku je 

novoroční tradicí pojídání dvanácti kuliček hroznového 

vína úderem půlnoci, při každém úderu hodin jednu. 

Tento zvyk má kořeny ve středověku, kdy dal španělský 

král rozdělit mezi své poddané přebytky z vinobraní. 

V Rakousku je oblíbené lití olova a darování talismanů  

v podobě malých prasátek či jiných figurek z čokolády 
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nebo marcipánu. Bulhaři na Nový rok vyhánějí zlé 

duchy při rituálu zvaném „kukeri“, kdy tancují ve 

strašidelných kostýmech tvořených dřevěnou maskou 

nahánějící strach a kožešinou ověšenou zvonky. 

Asie 

Vícedenní oslavy příchodu nového roku jsou stále 

aktuální ve většině asijských států. V Číně oslavy trvají 

patnáct dní a každý z nich je zasvěcen jiné tradici. Na 

Nový rok se drží masový půst, což má zajišťovat dlouhý 

a šťastný život, pátý den je zakázáno navštěvovat 

kohokoli ze známých a přátel, protože by to přineslo 

neštěstí všem zúčastněným. 

Ve Vietnamu trvají oslavy příchodu Tet Nguyen Dan, čili 

prvního rána prvního dne nového období, ve srovnání 

s Čínou jen týden. Vietnamci věří, že to, jak se budou 

v těchto sedmi dnech chovat, ovlivní jejich osud  

v nadcházejícím roce. Také zde je zvykem v době oslav 

neuklízet kvůli zachování štěstí v rodině. To jim má 
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přinést také bambusová obdoba našeho vánočního 

stromku, který stojí před každým obydlím. 

Na Filipínách mají otevřené dveře a okna, rozsvícená 

světla a mince na parapetech a v kapsách kalhot i bund 

zajistit blahobyt. Ke slavnostní silvestrovské tabuli patří 

košík s dvanácti kusy kulatého ovoce. Z dob španělské 

koloniální nadvlády se tu také zachovalo pojídání 

dvanácti kuliček vína. 

Amerika 

V Jižní Americe jsou na přelomu roku ulice i domy plné 

květin. V Brazílii si o půlnoci lidé nechávají omýt nohy 

sedmi vlnami a přinášejí moři květinovou oběť. K ránu se 

potom na plážích rozhoří tisíce svíček. 

V Ekvádoru a Bolívii se před každým domem vystavují 

velcí panáci vycpaní starými novinami, kteří připomínají 

lidskou postavu a symbolizují starý rok. O půlnoci každá 

rodina svého panáka zapálí, čímž přivítá nové období. 
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Afrika 

V Jihoafrické republice vítají lidé nový rok velkolepým 

karnevalem, kdy městy za zvuku bubnů prochází pestrý 

průvod lidí ve fantastických kostýmech. Někteří 

Jihoafričané v tomto čase vyhazují starý nábytek z oken. 

Téměř na celém světě je zvykem pojídání kulatých 

potravin, například jablek nebo pomerančů, i u nás na 

Nový rok vaříme čočku. Kruhový tvar je symbolem 

nekonečna, čili něco končí a něco nového začíná. 

https://www.jenprocestovatele.cz/  

https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.emos.cz/led-vanocni-cherry-retez-kulicky-20-m-venkovni-i-vnitrni-tepla-bila-casovac%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28DRTG%29%2BN%25c3%25a1v%25c5%25a1t%25c4%259bvn%25c3%25adk%25c5%25af%2BSeznamu%26utm_content%3DEMOS%2BD5AW03%2BLED%2Bv%25c3%25a1no%25c4%258dn%25c3%25ad%2Bcherry%2B%25c5%2599et%25c4%259bz%2B%25e2%2580%2593%2Bkuli%25c4%258dky&c=T3NC9NMBYUSQNK99AUEMJSH9WEPIWEVMXZQGW84QYRYIPRI7QB9YWCT8C3RJGJ64IBVWHS6Q5E9HKD958ZZBHPZT6H9U53WU5SZHP25IGGK9DGWGAXTWSUSIXZAEZYYKCEYEKUZN9RBD3E265YDYY65WS3KKGJV5UJFTCQCFPND2UFDZNNACRACBUZAXRPYNMAT4VXD83TEA4TY5M4HH8TS3BU2B5F6IBDWCUM7DUEJT5USB2I28XVK6QRRCPA4H3ZPZMRUP54EXSAV8328NPUY5DTUK5XW3C4RTABP5P3G7ZPZXXBISSBFF4FX6CPC7ASFNTV395Q54C392XRBGMYCX8EU9ACD3SEPMGECEPXSIDZIJ7JJCANAC2QB2J5E6CXW4BWGD9G8TIGDM9CSVV9TEVZ86IQI3FAJKHY6EYJPMF752V34TWHHMC83U9B5M488WZWB6MGYPXAWS3HHJJCTU63HUFZ525X4B4
https://c.seznam.cz/click?adurl=https://www.emos.cz/led-vanocni-cherry-retez-kulicky-20-m-venkovni-i-vnitrni-tepla-bila-casovac%3Futm_source%3Dseznam%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3D%28DRTG%29%2BN%25c3%25a1v%25c5%25a1t%25c4%259bvn%25c3%25adk%25c5%25af%2BSeznamu%26utm_content%3DEMOS%2BD5AW03%2BLED%2Bv%25c3%25a1no%25c4%258dn%25c3%25ad%2Bcherry%2B%25c5%2599et%25c4%259bz%2B%25e2%2580%2593%2Bkuli%25c4%258dky&c=T3NC9NMBYUSQNK99AUEMJSH9WEPIWEVMXZQGW84QYRYIPRI7QB9YWCT8C3RJGJ64IBVWHS6Q5E9HKD958ZZBHPZT6H9U53WU5SZHP25IGGK9DGWGAXTWSUSIXZAEZYYKCEYEKUZN9RBD3E265YDYY65WS3KKGJV5UJFTCQCFPND2UFDZNNACRACBUZAXRPYNMAT4VXD83TEA4TY5M4HH8TS3BU2B5F6IBDWCUM7DUEJT5USB2I28XVK6QRRCPA4H3ZPZMRUP54EXSAV8328NPUY5DTUK5XW3C4RTABP5P3G7ZPZXXBISSBFF4FX6CPC7ASFNTV395Q54C392XRBGMYCX8EU9ACD3SEPMGECEPXSIDZIJ7JJCANAC2QB2J5E6CXW4BWGD9G8TIGDM9CSVV9TEVZ86IQI3FAJKHY6EYJPMF752V34TWHHMC83U9B5M488WZWB6MGYPXAWS3HHJJCTU63HUFZ525X4B4
https://www.jenprocestovatele.cz/
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IN – OUT 
 

Od tlakového bahna přes štafle po větrný pytel. 

Seznamte se s meteorologickým slangem 

Každý obor má svůj slang, tedy sadu specifických pojmů 

a označení. Nicméně občas některé z těchto pojmů 

proniknou i k veřejnosti, a naopak někdy se hovorové 

označení postupně vžije i mezi odborníky. Platí to  

i o meteorologii. 

Některé výrazy, které se používají i v televizních 

předpovědích počasí, můžou působit jako slang, ale 

přitom jde o odborné výrazy – například hřeben 

vysokého tlaku vzduchu nebo brázda nízkého tlaku 

vzduchu. 

Za slang už ale lze označit jezero studeného 

vzduchu. Jde o studený vzduch, který se v kotlinách  

a údolích hromadí zejména v noci, kdy na dno těchto 

sníženin stéká z okolních svahů vzduch ochlazený 

vlivem vyzařování tepla z povrchu. Vlivem špatného 

odvětrávání a kratší doby slunečního svitu (zejména  
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v zimě) se tam studený vzduch udržuje často i přes den 

a v noci dochází k výraznému zesílení mrazů. V Česku 

se jezera studeného vzduchu tvoří například v některých 

oblastech Šumavských plání nebo údolích Krušných  

a Jizerských hor. 

Prebaratik a pavouci 

V předpovědích počasí se divákům běžně nabízí pohled 

na prebaratik. Ač to může znít složitě, jde o označení pro 

předpovědní mapu přízemního tlakového pole se 

zakreslenou očekávanou polohou atmosférických front. 

A pokud jde o mapy, pro aktuál (tedy aktuální 

pozorované počasí) se často používá pavouků. Jde  

o zakreslení jednotlivých počasových prvků pomocí 

dohodnutých symbolů do povětrnostní mapy, která 

slouží meteorologům k rychlé orientaci ve stavu počasí. 

Některé pojmy můžou působit na první pohled poněkud 

úsměvně, například tlakové bahno nebo větrný pytel. 

V prvním případě jde o nevýraznou oblast nižšího tlaku 

vzduchu tvořící se v letní části roku nad přehřátou 
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pevninou. Současně zde panují jen malé tlakové rozdíly, 

což znamená slabý vítr. Při dostatečné vlhkosti v něm 

vznikají místní bouřky, které právě díky slabému větru 

mívají jen pomalý postup a přívalové deště s nimi 

spojené pak můžou kvůli delšímu trvání způsobit lokální 

záplavy. 

Větrným pytlem rozumíme vlastně větrný rukáv, tedy 

otevřený tkaninový kužel upevněný na širším konci ke 

kovovému kruhu volně otočnému kolem svislé tyče, aby 

se mohl otáčet s působením větru. Používá se 

především na letištích, nicméně určitě ho znají i řidiči  

z dopravních značek – umožňuje orientačně určit směr, 

částečně i rychlost větru a potenciálně varovat před 

bočním větrem. 

Velkou výzvou pro meteorology bývá takzvané střihové 

počasí. Jde o počasí s trvalými, často vícedenními  

a vydatnými srážkami v oblastech, kde dochází  

k výrazné změně směru větru s výškou, většinou o více 

než devadesát stupňů – a to je právě onen střih větru. 
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Typicky k němu dochází při postupu tlakové níže ze 

Středomoří do střední Evropy, kdy v nižších hladinách 

(do jednoho až tří kilometrů) vane vítr ze severních 

směrů, zatímco ve vyšších hladinách fouká vítr ze směrů 

jižních. Tento střih podporuje vznik vertikálně mohutné 

oblačnosti a srážek. Výsledkem jsou pak rozsáhlé 

povodně, například v roce 2002 nebo 1997, případně 

sněhové kalamity v zimním období. 

Bacha na cébák 

Některé slangové výrazy mají jednodušší vysvětlení. 

Například cébák je označení pro cumulonimbus (ve 

zkratce Cb, bouřkový či přeháňkový oblak), štafle (podle 

zakreslení na povětrnostní mapě) pak výraz pro 

podružné studené fronty, které se za studenou frontou 

občas vyskytují a jsou doprovázeny přeháňkami, někdy  

i bouřkami a často i silnějšími nárazy větru. Fiška značí 

letovou předpověď pro Česko, kterou využívají piloti 

letadel, jde přitom o výraz z francouzštiny affiche značící 

vývěsku či oznámení. 
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Celou řadu slangových výrazů najdeme v oblasti bouřek, 

zejména těch silných, které jsou předmětem zájmů 

mnoha amatérských pozorovatelů a „lovců“ bouří. 

Například studené U nebo V podle tvaru nejchladnější 

oblasti vrcholků bouřkových mraků zjištěných  

z družicových měření. Často jde také o počeštělé 

anglické pojmy (například „rightmovery“, bouřky 

pohybující se směrem napravo od převládajícího 

proudění – mají potenciál stát se intenzivními). 

Mimochodem angličtina, a zejména ta americká, má 

obecně tendenci vytvářet nové, často slangové pojmy 

vzniklé složením dvou slov. Příkladem může být 

středomořský hurikán „mediterranean hurricane – 

medicane“ (v češtině medikán). Možná, že i z tohoto 

konceptu kdysi vznikl pojem „sněhánky“ jakožto zkrácení 

sousloví sněhové přeháňky. Zavedla ho v devadesátých 

letech minulého století Michaela Dolinová. Nutno ale říct, 

že po jejím odchodu z TV Nova se prakticky nepoužívá. 

Česká meteorologie je v tomto ohledu holt poněkud 

rigidnější. 
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Na pomezí mořeplavby 

Odborných a slangových výrazů bychom našli 

samozřejmě mnohem více, na závěr je možné zmínit 

poměrně úsměvné označení z pomezí meteorologie  

a námořnických výrazů, a to řvoucí čtyřicítky, zuřící 

padesátky a ječící šedesátky. 

Jde o mezi námořníky poměrně populární výrazy pro 

bouřlivou oblast jižních oceánů (kolem 40., 50. a 60. 

stupně jižní zeměpisné šířky), kde se vyskytují silné  

a dosti stálé západní větry. V souvislosti s chybějící 

pevninou v těchto zeměpisných šířkách se na jižní 

polokouli západní proudění vyskytuje mnohem častěji  

a ve stabilnější podobě než na polokouli severní. 

Zato u rovníku, kde vítr kromě bouřek prakticky nefouká, 

se mluví o rovníkových tišinách, respektive námořníci  

o doldrums. A konečně se můžeme setkat s koňskými 

šířkami – jsou v oblasti subtropických tlakových výší se 

slabým větrem nebo bezvětřím. Označení pochází z 

doby plachetnic, kdy se přepravovali koně napříč 
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oceánem z Evropy do Ameriky. Když plachetnice 

dorazily do těchto oblastí, plavba se kvůli slabému větru 

zpomalovala a koně na palubách hynuli nedostatkem 

pitné vody, když se cesta příliš prodloužila. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda  

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda
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NEBUĎTE OFF — BUĎTE ON 
 

PÝCHA A PÁD SEVEROAMERICKÝCH 

ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD 

• 5. 1. 2023 od 17:00 hod. 

• Kde: Centrum environmentální výchovy 

PodpoVRCH, Březinovy sady 4372/10, Jihlava 1 

• Přednášet bude: Jan Pluháček, vědecký pracovník 

ostravské zoologické zahrady a pedagog na 

přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. 

• Vstupné 50,- Kč 

 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZUŠ JIHLAVA 

• 6. 1. 2023 od 16:30 hod. 

• Kde: Kostel sv. Jakuba Většího Jihlava 

• Dobrovolné vstupné budete moci vhodit do 

tříkrálové pokladničky. 
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ČERNOBYL: OBRODA OPUŠTĚNÉ ZÓNY 

• 19. 1. 2023 od 17:00 hod. 

• Kde: Městská knihovna Jihlava, přednáškový sál 

• Jak to vypadá v místech, odkud před více jak třemi 

desítkami let lidé utíkali v hrůze z jaderného záření? 

Přednáška cestovatele Jiřího Kaláta vás provede 

nejenom katastrofou samou, ale i tím, co po ní 

zbylo. 
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AKCE V LEDNU 
 

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. 1. 2023 pátek – EXKURZE V HORÁCKÉM DIVADLE 

Pojďte s námi na jedinečnou exkurzi a blíže se seznámit 

se zákulisím Horáckého divadla v Jihlavě. 

Exkurze se bude konat od 8:30 hod. v Horáckém 

divadle, Komenského 1359, Jihlava. Společný sraz 

v TyfloCentru Jihlava na Brtnické 15 v 8:00 hodin.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 4. 1. 2023 

 

17. 1. 2023 úterý – SOUTĚŽ TIPNI SI! 

Přijďte si poměřit své znalosti na turnaj s deskovou hrou 

TIPNI SI! V této zábavné párty hře najdete 1188 otázek 

rozdělených do šesti okruhů: společnost, fauna a flóra,  



37 
  

 

 

 

 

věda a technika, stalo se, sport a různé.  

• V párty hře Tipni si budete odhadovat rychlost, 

délku, výšku, hmotnost nebo třeba správný 

letopočet. 

• Pokud si svým tipem nebudete jistí, můžete si vsadit 

i na svého soupeře! 

• Během hry Tipni si se dozvíte vtipnou formou 

spoustu zajímavých informací, rekordů a kuriozit. 

Soutěž proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brtnická 

15, od 10:00 hod.  

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 13. 1. 2023 

 

24. 1. 2023 úterý – ZOO NA DOTEK  

Vydáme se do ZOO Jihlava na jedinečnou návštěvu 

s názvem Zoo na dotek. Během programu si při povídání 

o zvířatech osaháme, prohlédneme i očicháme různé 

přírodní materiály (krunýř, kůže zvířat, ptačí vejce a peří)  

a seznámíme se s živými zvířaty. Délka programu je 60 

min., Cena 40,- Kč na osobu. Začátek akce v 10:00 hod. 
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Společný sraz v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. na Brtnické 

15 v 9:15 hod. Pojedeme MHD linkou B ze zastávky 

Citypark v 9:35 hod. na zastávku Brněnský kopec  

a odtud pěšky do ZOO. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 20. 1. 2023 

 

31. 1. 2023 úterý – TRÉNINK PAMĚTI  

Proběhne v TyfloCentru Jihlava, o.p.s. Brtnická 15, pod 

vedením pana Ing. Jaroslava Beránka. Trénink bude 

probíhat od 9:00 hod. 

ZÁJEMCE PROSÍM O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI DO 27. 1. 2023 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 
 

Všechno nejlepší přejeme těm, kteří slaví narozeniny  

v měsíci lednu 

 

K narozeninám je tu od nás na podporu Vašeho zdraví 

jeden z nejnovějších vtipů. Neboť smích léčí☺ 

Opilec se vrací ze silvestrovské zábavy: „Prosím vás, jak 

se dostanu na nádraží?” „Musíte jít stále rovně...” „A do 

háje! Tak to se na nádraží dneska nedostanu!” 

Melanie Hroudová 

Rudolf Vlašín 

Ondřej Zmeškal 

Zdena Fleischmannová 

Jan Háva 

Jindřich Sobotka 

Zdeněk Šopa 

František Tomek 

Marie Heilandová 
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DÁRCI A SPONZOŘI 
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Bc. Tomáš Havlík  



42 
  

 

 

 

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 

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

