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Číslo 1./ročník 12                          1.1.2014 

 

 
ČASOPIS NEJEN PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

VYDÁVÁ: TYFLO VYSOČINA JIHLAVA o. p. s. 

Havlíčkova 4725/38, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567 155 083, Fax: 567 303 793, Mob.: 776 805 838, 

E-mail: tyflo@seznam.cz, www.tyflovysocina.cz 
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Vážení čtenáři!  

Do rukou se Vám dostává 1. číslo 12. ročníku měsíčníku PANORAMA, 

který vydáváme ve zvětšeném černotisku.  

Na stránkách tohoto bulletinu vás seznamujeme s 

činností naší organizace, do které patří organizování 

nejrůznějších vzdělávacích programů, poskytování 

sociálně právního poradenství, asistenční, 

průvodcovská a předčitatelská služba, 

Centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny, 

sport, pořádání rekondičních a rekreačních pobytů a 

další. Více se o těchto aktivitách dočtete v 

jednotlivých rubrikách, které jsou jim vyhrazeny. 

Časopis si můžete nechat zasílat prostřednictvím 

e-pošty. Naše adresa je: tyflo@seznam.cz  

Lze si jej také stáhnout z našich webových stránek:  

www.tyflovysocina.cz  

Sdělte nám, zda máte o tento bulletin zájem a v 

jaké formě jej chcete odebírat. 

Napište nám, co Vás zajímá, co byste si v časopise 

rádi přečetli. 

Pište, telefonujte, faxujte. Těšíme se na vaše příspěvky! 
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Pravidelné akce v roce 2014 
 
Každých  14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba v klubovně od 14:00 
Vedou: Lubomír Nechvátal, Erika Gaňová, telefon  
567 155 083, 608 805 838 

Každých  14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně od  
9:00 hodin. 
Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 

Každou středu 9:00-10:00 cvičení „Aby záda nebolela“ -  
klubovna Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.  
Vede: Ivana Rytychová, telefon 567 155 083, 
Mob. 728 460 886, 608 805 838, 776 805 838 

Každých 14 dnů - sudé týdny, středa od 15:00 Bowling -  
         Snack bar, Havlíčkova 58, Jihlava. 
         Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
 Kontakt: Pavel Hegner, telefon 567 155 083,  

567 303 795, 608 805 838, 776 805 838 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
 Vedou: Františka a Rudolf Čermákovi 

Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 608 805 838 
Každý čtvrtek od 14:00 Klub - klubovna Tyflo Vysočina  

Jihlava o.p.s. 
Vede: Erika Gaňová, telefon 567 155 083, 608 805 838, 
776 805 838 

Upozorňujeme na možnost pravidelných klasických masáží (záda +šíje) 
vždy v úterý 7:00-14:00 a ve středu 7:00-9:00 a 10:00-14:00 hodin. 
Masáže provádí zkušená masérka paní Ivana Rytychová, objednávat se 
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můžete na shora uvedených telefonních číslech.Členové ON mají výrazné 
slevy!!! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
PŘIPRAVUJEME 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Plánované akce na leden  
 
1.1. Novoroční ohňostroj v 17:30 - Masarykovo náměstí 

Jihlava 
2.1. Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, zamyšlení nad 

náplní klubových čtvrtků - nové nápady! 

9.1. Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé a 

slabozraké od 14:00 v klubovně Tyfla - Island, 

připravuje paní Hroudová 

10.1. Zbylidy - návštěva Zbylid s Ivanou Rytychovou 

možnost hraní bowlingu, Procházky a posezení 

v kultůrním domě. Odjezd autobusem v 11:15 

z nástupiště 19. Odjezd zpět v 15:54. 

16.1. Beseda s panem  Mgr. Křoustkem, poutavé vyprávění 

a rady z policejního zákulisí, v klubovně Tyfla od 

14:00 hodin 
23.1. Beseda o změnách v občanském zákoníku v klubovně 

Tyfla ve 14:00 hodin 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OKÉNKO 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nový občanský zákoník a pojištění: Zdraví 

podraží 
Od 1. ledna 2014 bude účinný nový občanský zákoník, který 
upravuje právní vztahy lidí i firem. V tisku se poslední dobou 
běžně probírají taková témata jako převod nemovitostí, dědění 
nebo manželství – do vztahů v těchto oblastech nový občanský 
zákoník přináší zásadní novinky. Nový kodex ale výrazně 
zasáhne i do oblasti pojištění. 

Právní ukotvení pojištění, tedy přesněji pojistné smlouvy, prošlo 
za posledních dvacet let několika stadii. Nejprve byla součástí 
občanského zákoníku. V roce 2004 došlo ke změně, vznikl 
speciální samostatný zákon o pojistné smlouvě. Ten ale nový 
občanský zákoník opět ruší, pojistná smlouva se vrátí zpátky do 
občanského zákoníku – tedy do toho nového. 

Co z toho plyne? Přinejmenším to, že pojistná smlouva se může 
řídit jedním ze tří různých zákonů, podle toho, kdy jste ji 
uzavřeli. Novou normou se budou řídit smlouvy uzavřené po 1. 
lednu 2014. 

Život a zdraví budou dražší 

Jinak na první pohled v právní úpravě z hlediska běžného 
spotřebitele k zásadním změnám nedojde. Jsou zde však 
některé zajímavé detaily. Zejména u úrazových pojistek je pro 
stanovení pojistného plnění důležité ohodnocení újmy, kterou 
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člověku přivodila pojistná událost, například úraz, na který byl 
pojištěn. Podle toho se pak určí výše pojistného plnění, které 
pojišťovna vyplatí na základě takové události. 

V nové právní úpravě však už není odkaz na vyhlášku 
Ministerstva zdravotnictví, podle které se dříve přidělovaly 
„body“ podle závažnosti úrazu nebo poškození. Nový občanský 
zákoník už ani neobsahuje absolutní částky (ty ostatně bývaly 
dost nízké), na které měli nárok pozůstalí. 

Náhrada újmy se bude v podobných případech stanovovat nově 
individuálně. 

Stanoví ji zpravidla soud podle zásady slušnosti. Náhrada vzniklé 
újmy, a tedy i pojistné plnění, může do budoucna značně vzrůst, 
alespoň oproti tomu, na co jsme byli zvyklí. 

Životní pojistky a dědění 

Jednou se základních vlastností životního pojištění je, že jeho 
prostřednictvím lze tak trochu obejít dědické právo. Pokud se 
pojistíte pro případ vlastní smrti a určíte takzvaného 
„obmyšleného“, v případě vaší smrti dostane plnění pojistné 
smlouvy tato osoba, bez ohledu na to, kdo jsou vaši dědici 
podle zákona. 

A můžou to klidně být i „nepominutelní dědicové“ čili děti. 
Obmyšlenou osobu lze podle zákona měnit až do vzniku 
pojistné události, kterou je smrt pojištěného. Nový občanský 
zákoník však navíc umožňuje „obmyšleného“ určit 
neodvolatelně. Pokud je takto neodvolatelně jako příjemce 
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pojistného plnění stanoven jeden z manželů, toto určení zaniká 
rozvodem nebo prohlášením manželství za neplatné. 

Prodej a darování: pojištění nezaniká automaticky 

Novinkou je také pravidlo týkající se zániku majetkového 
pojištění v případě, že majetek prodáte nebo darujete. 

Dosud to bylo tak, že v případě změny majitele pojištěného 
majetku pojistná smlouva zanikala změnou vlastnictví. Podle 
nového občanského zákoníku však pojištění trvá dál, a to až do 
doby, kdy pojišťovně změnu oznámíte. Do té doby také musíte 
platit pojistné. 

V konečném důsledku podobné pravidlo neplatí jenom u 
pojištění majetku, ale také obecně. Smlouva zaniká například i v 
případě zániku „pojistného zájmu“ v průběhu pojištění, ovšem 
pojišťovna má nárok na úhradu pojistného až do doby, než se o 
této skutečnosti dozví. Bude tedy v zájmu pojistníka, aby změnu 
rychle oznámil. 

Pojišťovna má také podle nového občanského zákoníku 
možnost odečíst si od pojistného plnění splatné pohledávky 
pojistného nebo jiné pohledávky z pojištění. To neplatí v 
případě „povinného“ pojištění, jako je například známé povinné 
ručení nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
výkonem určitých povolání, například u advokátů. 

Toto pravidlo je zvlášť významné, pokud se pojistník liší od 
toho, kdo má podle smlouvy nárok na plnění. V takovém 
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případě dosud nebylo možné, aby si pojišťovna do plnění 
započítala dluh. 

Zdroj: http://www.penize.cz/pojisteni/275352-novy-obcansky-
zakonik-a-pojisteni-zdravi-podrazi#element_28_8643 

 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ZAJÍMAVOSTI 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Tradice tříkrálová.. 

Tři králové jsou patroni poutníků a hříšníků.. Podle Matoušova 
evangelia se u krále Heroda v Jeruzalémě objevili mudrcové z 
Východu, jež hvězda upozornila na příchod krále a přišli se mu 
tudíž poklonit.  

Dorazili sice do Betléma a našli tam Svatou rodinu, ale vybídnuti 
andělem nevraceli se již přes Jeruzalém, ale volili cestu jinudy. 
Herodes pak ze strachu o trůn nechal vyvraždit všechny 
betlémské chlapce mladší dvou let. Tito mudrcové byli patrně 
chaldejští hvězdopravci, jejich počet se později ustálil na tři 
(patrně podle tří darů, o kterých je v evangeliu zmínka) a začali 
být dokonce označováni jako králové. 
V pozdějších legendách (patrně až v 7. století) dostali i jména - 
Kašpar, Melichar a Baltazar - a každému z nich byly připsány 
i dary, které měli Ježíškovi přinést: 
Kašpar zlato (znak královské důstojnosti), 
Melichar kadidlo (užívané při obětech a modlitbách) a 
Baltazar myrhu (rovněž vonnou pryskyřici jako znak Ježíšova 
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člověčenství). 
Co však přesně tyto dary představovaly se můžeme dnes jen 
domnívat. Jisté ale je, že všechny tyto dary byly v tehdejší době 
nejen velmi drahé, ale i cenné pro svou léčivou sílu. 
Zlato je, a samozřejmě i vždy bylo, nejušlechtilejším kovem 
a symbolem bohatství. 
Kadidlo bylo díky své vůni, navozující slavnostní atmosféru, 
v mnoha náboženstvích velmi vyhledávané. Šlo o směs vonných 
dřevin a pryskyřic, myrhy, semínek, kořenů a usušených květů. 
Kadidlo se pálilo na rozžhaveném dřevěném uhlí 
v kadidelnicích, čímž se uvolňoval vonný dým. Prodávalo se v 
podobě malých, místy průhledných, kulovitých kousků barvy 
světle žluté nebo bledě červené, na povrchu voskově lesklých. 
Kadidlo se mimo vykuřování v chrámech používalo odedávna 
k výrobě mastí a léků. 
Myrha byla hmota-šťáva, vytékající ze stejnojmenného keře, 
která na vzduchu ztuhla ve žluté, červené či hnědé průhledné 
kousky o velikosti ořechu, za kterou se platilo zlatem. Proto si ji 
mohli dovolit jen největší boháči. Jinak se používala při 
vykuřování v chrámech nebo při různých slavnostech. Už staří 
Egypťané balzamovali mrtvé rozpuštěnou myrhou. Římané zas 
myrhu přidávali k vínu, aby nasálo libou vůni, a také si ji vtírali 
do vlasů. Podobně jako kadidlo, patřila i myrha mezi vonné 
látky s léčebnou schopností. 
 
Západní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6. ledna. 
Oproti tomu východní církve si připomínají příchod Tří mudrců 
do Betléma už 25. prosince (tedy na svátek Narození Páně). 
Svátek Tří králů byl i posledním dnem ve vánočním období, kdy 
se koledníci vydávali na koledu. Tříkrálová koleda patří mezi 
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nejznámější, vždyť kdo by neznal: "My Tři králové jdeme k Vám, 
štěstí zdraví vinšujem Vám...". Vánoční období nazývané také 
jako vánoční okruh se uzavřelo hned první následující neděli 
po svátku Tří králů. Oslava narození Ježíše Krista skončila, 
následovalo liturgické mezidobí, které mělo připravit věřící 
na největší křesťanský svátek - Velikonoce. 
 
Pro pravoslavné věřící však Vánoce 6. lednem teprve začínají. 
Ve východní liturgii na tento den připadá jeden 
z nejdůležitějších svátků pravoslavné církve - svátek Zjevení 
Páně (původní svátek Ježíšova zjevení se světu). 
 
K+M+B 
Význam tohoto svátku odjakživa doprovázely lidové zvyky. 
Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. 
Ve střední Evropě je časté žehnání domů, při němž se na dveře 
svěcenou křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách obvykle 
K+M+B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen "Třech 
králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž 
zkratka latinského Christus mansionem benedicat - Kristus 
požehnej tomuto domu. 
 

Zdroj: 

ceske-tradice.cz 

christmas.cz 

pis.cz 

K.Richter, Liturgie a život 

 

Turnaj v Showdownu  
 
Dne 30. listopadu jsme uspořádali turnaj v showdovnu, 
tentokráte v našem sídle na Havlíčkově ulici  38. 
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Bylo to s celostátní účastí. Zde jsou výsledky: 
1. Jaromír Vospěl   SK Tyflosport Praha 
2. Láďa Rada   TJ Zora Praha 
3. Josef Borýsek   Tandem Brno 
4. Jarda Jelínek   TJ Zora Praha 
5. Jan Schejbal   TJ Zora Praha 
6.  Zdena Borýsková  Tandem Brno 
7.  Helena Křiváčková  SK Tyflosport Praha 
8.  Franta Koplík   TJ Jiskra Kyjov 
9.  Tomáš Rys   Tandem Brno 
10.  Milada Rokosová  TJ Zora Praha 
11.  Pavel Klim   Tandem Brno 
12. Václav Komůrka  TJ Zora Praha 
13.  Josef Dokoupil  SK Sigma Olomouc - MŽ 
14.  Martina Višňanská  TJ Zora Praha 
15.  Jarda Rokos   TJ Zora Praha 
16.  Eda Brož   TJ Zora Praha 
 
Ředitel: 
Pavel Hegner 
Rozhodčí: 
Marie Holzbauerová, Václav Doležal 
 

Členské shromáždění  
 
Dne 29. listopadu proběhlo výroční shromáždění Organizace 
nevidomých. Toto se konalo  v RM hospůdce  na ulici Stavbařů, 
blízko bývalého hotelu Jihlava. Po slavnostním zahájení panem 
ředitelem Hegnerem a volbě komisí byla přečtena zpráva o 
činnosti, která se setkala s velkým ohlasem všech přítomných. 
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Bylo nám sděleno, že práce našich žen pletařek byly krásně a 
radostně přijaty dětmi,ale i personálem na dětském oddělení 
Jihlavské nemocnice. 
Nejlépe byla oceněna paní Jelena Škorpíková. Byla oceněna 
bouřlivým potleskem. Následovala bouřlivá diskuze.      
V rámci diskuze je nutné ocenit vystoupení našeho nového 
terapeuta p.Kejvala, který nás  v kostce seznámil se svými 
znalostmi a zkušenostmi. Po přijmutí usnesení a ukončení 
oficiální části tohoto shromáždění následovala volná zábava, 
kde nás jako vždy dobře bavil náš již dobře známý p. Štefan 
Čekan se svou partnerkou. 

 

Lednové pranostiky 

1. V lednu za pec si sednu. 
2. V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
3. Ve dne jas, v noci mráz. 
4. Leden jasný, roček krásný. 
5. Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 
6. Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně 

zelí. 
7. Dlouhý střechýle, dlouhý len. 
8. Roste den, roste i zima. 
9. Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
10. Teplý leden, z korce mandel jeden. 
11. Je-li leden teplý, nepřibude do sudu. 
12. Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíží. 
13. Když v lednu včely v lednu vyletují, to nedobrý rok 

ohlašují. 
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14. Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad 
se málo těží. 

15. Když v lednu deště lijí, to má sedlák po naději. 
16. V lednu málo vody - mnoho vína, mnoho vody - málo 

vína. 
17. Není-li leden mokrý, sud se vinařům naplní. 
18. Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 
19. V lednu roste-li tráva, neúroda se očekává. 
20. Lednový déšť mokří pole a hnojí svaté pole. 
21. V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to. 
22. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
23. Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. 
24. Lednové mlhy věští mokré jaro. 
25. Leden studený, duben zelený. 
26. Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 
27. V lednu silný led, v květnu bujný med. 
28. Když červík v lednu ze země leze, zima až do května se 

poveze. 
29. Když krtek ryje v lednu, zima končí v květnu. 
30. Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
31. Suchý leden, mokrý červen. 
32. Jaký leden, takový červenec. 
33. Leden červenci se rovná. 
34. Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 

Vtip měsíce ledna 
Jde žena kolem hřbitova a vidí tam chlapa: „Pane, prosím vás, 
pojďte se mnou kolem toho hřbitova. Víte, já se strašně bojím.“ 
Pán ji provede kolem, a když se loučí, povídá: „Já jsem se také 
bál, když jsem byl ještě naživu“. 
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Báje a pověsti z Jihlavy a okolí 
Zámek v Karlově lese 
 
Dnes si budeme povídat o místě, kde nyní stojí velké 
průmyslové závody Bosch a Automotive Lighting.  Byly doby, 
kdy zde stával krásný honosný zámek, Byl obklopen mohutnými 
lesy a bažantnicí. Pávi se pyšně procházeli po obrovském parku. 
Pán tohoto zámku byl velmi majetný a v jeho sklepeních měl 
sudy plné zlaťáků a jiných drahokamů. Jeho syn procházel často 
mezi těmito poklady  a chtivě na ně klepal, říkaje: Jen počkejte 
ubozí zajatečci, však já vás osvobodím a to bude brzy, jen co 
můj starý otec odejde na věčnost. A opravdu, netrvalo to 
dlouho jeho tatínek odešel.  A na to mladý pán čekal. Sotva 
doznělo poslední rozloučení se starým pánem, poslal posly za 
svými kumpány a pozval je na zámek. A pak se děly hrozné věci. 
Mladý pán pořádal nákladné hostiny, nebo jak se dnes říká 
mejdany, a není divu, že majetek, který jeho otec po dlouhá léta 
střádal a spořil padl za chvíli v niveč. Pak přišel na řadu i zámek. 
Jediné co se z této nádhery zachovalo je pět soch které byly 
umístěny v parku u HZS. Po rekonstrukci velké opravě radnice 
jsou  k vidění na radničním dvoře, Jedná se o čtyři sochy ročních 
období, Jaro, léto, podzim a zima a alegorie hudby 

                                                                                                                                            
Nech 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

V měsíci lednu oslaví členové ON své narozeniny : 
 
Bohumila Havlíčková  Praha 9 - Prosek 

Marie Kulhánková  Brno 

Vilém Červenka   Rokycany 

Pavel Hegner ml.    Chválkov u Kamenice n/L 

Dagmar Honsová   Brno 

Marie Mahelová    Jihlava 

Vlasta Voláková   Jihlava 

Melania Hroudová  Jihlava 

Evžen Zámek   Jihlava 

Zdeněk Tégl    Humpolec 

Šouláková Ladislava   Telč 

Chmelař Robert    Janov u Krnova 

Klimešová Alena    Jihlava 

Cink Milan    Jeseník 

 

Vážení oslavenci, gratulujeme Vám k Vašim   narozeninám! 
Přejeme Vám mnoho krásných chvil v kruhu Vašich blízkých a 
hodně elánu do dalšího života!!! 
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Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 4725/38 

586 01 Jihlava 

Ředitel: Pavel Hegner  

Odborné sociální poradenství: Mgr. Iveta ďuricová 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Bc. Eva Rosová, Stanislav Kejval 

Osobní asistence, Průvodcovská a předčitatelská služba: Lucie 
Fialová, Zlatuše Hegnerová 
 
Sociální rehabilitace: Marie Holzbauerová  
 
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: Jiří Kučera 

Masérské služby a cvičení - Organizace nevidomých: Ivana 
Rytychová 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky  můžete zasílat na č. účtu 
1467777379/0800 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 


