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Vážení čtenáři!  
 
Do rukou se Vám dostává první číslo měsíčníku PANORAMA, který 
vydáváme ve zvětšeném černotisku.  

Na stránkách tohoto bulletinu vás seznámíme 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: 
on.ji@tiscali.cz Lze si jej také stáhnout z našich webových stránek: 
www.organizacenevidomych.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. Těšíme se 
na vaše příspěvky! 

Za Organizaci nevidomých 
Pavel Hegner 



 

2 

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

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI V ROCE 2015 

  
Simulovaná zvuková střelba - každých 14 dnů, liché týdny v pondělí od 
14:00 hodin v klubovně 
Vedou: Lubomír Nechvátal, 567 155 083, 608 805 838 
  
Pletení - každých 14 dnů, sudé týdny v pondělí od 9:00 hodin v klubovně 
Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 
  
Cvičení „Aby záda nebolela“ - každou středu od 9:00 do 10:00 hodin v 
klubovně 
Vede: Ivana Rytychová, Mob. 728 460 886 
  
Bowling - každých 14 dnů, sudé týdny ve středu od 15:00 hodin ve Snack 
baru, Havlíčkova 58, Jihlava 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 608 805 838 
  
Plavání - každý čtvrtek od 10:00 hodin ve Vodním ráji Jihlava, Romana 
Havelky 4893/5A, Jihlava 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 608 805 838 
  
Klub - každý čtvrtek od 14:00 hodin v klubovně 
Vede: Erika Gaňová, 608 805 838, 776 805 838 
  
Masáže - každý týden v prostorách obecně prospěšné společnosti Tyflo ČR 
na pobočce Jihlava (Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava) 
Kontakty na maséry: Ivana Rytychová 728 460 886 
  Ladislav Limberk 604 878 308 
- objednání po domluvě 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 
 
1. 1. Novoroční ohňostroj v 17:30 - Masarykovo náměstí Jihlava 

8. 1. Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, zamyšlení nad náplní 
klubových čtvrtků - nové nápady! 

15. 1. Promítání fotografií s komentářem pro nevidomé a slabozraké od 
14:00 v klubovně Tyfla  

22. 1. Vycházka s Ivanou Rytychovou 

29. 1. Beseda v klubovně Tyfla v 14:00 hodin 

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

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 
 

5. 2.      Promítání fotografií s komentářem pro nevidomé a slabozraké 

12. 2.  Výlet  

20. 2.   Exkurze  

20. 2. 12. Benefiční ples s doprovodným víkendovým programem. 
Zahájení plesu ve 20:00 hodin, restaurace Zezulkárna, Stamicova 2, Jihlava 
Hraje Sádlo v pohybu  

21. 2.  Doprovodný program k plesu – vycházka, koupání ve vodním ráji, 
večer posezení při hudbě 

26. 2. Beseda a informační klub 

 

*změna data, místa a času vyhrazena 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
 
Co se mění od ledna 2015? Novinky Ministerstva práce a 
sociálních věcí 
 
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se 
porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 
korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.  
 
PODPORA RODIN S DĚTMI  
Porodné bude i na druhé dítě a dosáhne na něj více rodin  
U prvního dítěte zůstane částka porodného na 13 tisících korunách, u 
druhého půjde o 10 tisíc korun. Ministryně Michaela Marksová prosadila 
zvýšení koeficientu z 2,4 násobku na 2,7 násobku životního minima rodiny, 
takže na porodné bude mít nárok širší okruh rodičů. Na porodné u prvního 
dítěte by tak měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do 20 817 
korun, u matky samoživitelky do 13 176 korun. Polepší si také ženy, 
kterým se narodí vícerčata. Zatímco dosud dostávaly od státu maximálně 
19 500 korun (nebo jen 13 tisíc), nově získají 23 tisíc korun. A nezáleží, zda 
půjde o jejich první, nebo následný porod. Více informací na tomto 
odkazu.  
 
ZAVEDENÍ DĚTSKÉ SKUPINY  
Pomáháme rodičům lépe sladit pracovní a rodinný život  
Již od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě 
v dětské skupině. Dětské skupiny usnadní rodičům dětí lépe sladit rodinný 
a pracovní život. Dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti 
předškolního věku a doplní stávající systém péče o předškolní děti. 
Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné 
než je tomu u klasických školek. Zaměstnavatelé si mohou daňově uznat 
náklady na provoz vlastního zařízení nebo příspěvku na provoz zařízení 



 

5 

zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou 
využít slevu na dani, pokud služby dětské skupiny využijí. Další informace 
najdete zde.  
 
SNAZŠÍ VÝMĚNA PRŮKAZU PRO HANDICAPOVANÉ  
Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez 
zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu 
posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude 
navíc nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním 
postižením ZTP nebo ZTP/P.  
 
PŘECHOD FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA KRAJE  
Peníze na sociální služby budou nyní rozdělovat kraje, které znají místní 
poskytovatele mnohem lépe než lidé z ministerstva. Nově bude zákonem 
stanovena výše procentního podílu každého kraje na celkovém ročním 
objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu, dojde tak 
ke stabilizaci a větší provázanosti na střednědobé plány rozvoje sociálních 
služeb. Kraj bude mít také povinnost určovat síť sociálních služeb na 
základě zjištěných potřeb obyvatel.  
 
OPATŘENÍ PROTI ZNEUŽÍVÁNÍ DOPLATKU NA BYDLENÍ  
Bráníme zneužívání doplatku na bydlení v ubytovnách  
Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi pomůžou přerušit 
bující obchod s chudobou v ubytovnách. Zamezí se především 
neefektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude 
podle návrhu nově poskytován ubytovnám, které splní hygienické 
standardy kvality bydlení. Zároveň se bude moct poskytnout doplatek na 
bydlení osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce. 
Hygienické standardy kvality bydlení a souhlas obce se budou vyžadovat 
od května 2015. Bude také stanovena maximální výše nájemného podle 
částky dané v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle 
zákona o státní sociální podpoře.  
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VYŠŠÍ DŮCHODY V PRŮMĚRU O 200 KČ  
Od prvního ledna 2015 budou důchody opět valorizovány podle 100 
procent nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné 
mzdy. Důchodci si tak již od nového roku polepší v průměru o 200 korun 
měsíčně.  
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. 
lednem 2015 zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, 
že se  
• základní výměra zvyšuje o 60 Kč na 2 400 Kč a  
• procentní výměra zvyšuje o 1,6 % procentní výměry, která náleží ke dni, 
od něhož se procentní výměra zvyšuje.  
 
ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY NA 9 200 KČ  
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně zvyšovat 
minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné 
mzdy. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun, minimální 
hodinová mzda tedy vzrostla z 50,60 koruny na 55 korun. Bude tak lépe 
plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. Minimální mzda se naposledy 
zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec. 
Více informací zde.  
 
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ  
Redukční hranice týkající se denního vyměřovacího základu, na základě 
kterého se vypočítá například nemocenské, jsou pro rok 2015 následující:  
• první redukční hranice činí 888 Kč,  
• druhá redukční hranice činí 1 331 Kč,  
• třetí redukční hranice činí 2 662 Kč.  
Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. 1. 2015 
upravena podle nové výše redukčních hranic bez žádosti.  
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském pojištění 
činí 2 500 Kč i v roce 2015.  
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POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ  
Nejvýznamnější změny:  
• částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 26 611 Kč,  
• maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 277 328 Kč,  
• rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém 
pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2015, je 63 865 Kč,  
• minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ 
vykonávající hlavní činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) 
podán Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující 
kalendářní měsíce, je 6 653 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí  
o 1 943 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,  
o 1 744 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření  
• minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší 
výdělečnou činnost za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán 
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 a za následující kalendářní 
měsíce je 2 662 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí  
o 778 Kč, není-li OSVČ účastna důchodového spoření,  
o 698 Kč, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.  
 
ZRUŠENÍ POVINNÉ E-KOMUNIKACE S ČSSZ  
Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi 
úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři 
stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, 
kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 
1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. Smyslem elektronické 
komunikace s úřadem na bázi dobrovolnosti je reagovat na zjištěné 
potřeby některých zaměstnavatelů, živnostníků i lékařů, kterým by mohlo 
zavedení její povinnosti způsobovat nepřekonatelné překážky. ČSSZ nadále 
preferuje elektronické zasílání tiskopisů a jejím cílem je podporovat 
elektronizaci u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají. Počet osob 
komunikujících s ČSSZ pouze elektronicky neustále stoupá. Více informací 
zde.  

Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV



 

8 

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

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 
 

Kavárna SALOTTO 
 
Dne 9. 12. 2014 se uskutečnilo od 15:00 hodin posezení v kavárně Salotto  
na ulici Bezručova 7 v Jihlavě. Kromě posezení a ochutnávky kávy jsme si 
poslechli i přednášku o druzích kávy.  Zajímavostí je, že káva je široce 
konzumovaný nápoj připravovaný z pražených zrn. První zmínky o 
konzumaci kávy jsou z devátého století z míst etiopské vysočiny. Z Etiopie 
se káva rozšířila do Egypta a Yemenu. V 15. Století dosáhla Persie, Turecka 
a severní Afriky. Z muslimského světa se potom káva dostává do Itálie a 
následně i zbytku Evropy. S Evropany pak samozřejmě do Ameriky. Dnes je 
káva „celosvětově“ nejoblíbenější nápoj. „V Čechách možná až po pivu“.  

Členové ON 

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

ZAJÍMAVOSTI 
 
 

Blindsquare - Další krok v nezávislosti nevidomých 
 
Jste nevidomí, slušně zvládáte prostorovou orientaci, chcete se sami 
vypravit na neznámé místo. Díky dnešním technologiím to možná 
zvládnete sami i bez průvodce - respektive pouze s vodícím psem nebo 
bílou holí. Co k tomu? Stačí vlastnit telefon nebo tablet s iOS (iPhone, 
iPad) vybavené aplikací Blindsquare cca za 27 euro. V aplikaci zadáte cíl, 
kam se chcete vypravit. Blindsquare automaticky spustí Google mapy. Pak 
hlas z Blindsquare komentuje a doplňuje hlasové pokyny z Google map, 
povely, které jsou běžně známé z navigací GPS. 
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Zadáte např. cíl: tramvajová zastávka Pohádka. Blindsquare hned 
informuje, že zastávka Pohádka je na 11 hodinách, ve vzdálenosti 1 km. 
Povely z Google map, jděte doprava, doleva atd. doplňuje o informace: 
právě jdete na sever ulicí Heřmánkova, přicházíte na křižovatku ulic 
Heřmánkova a Křižíkova, vzdálenost 20 metrů. Na 3 hodinách je vykřičený 
bar Rozprávka. Ušli jste 1 km za 20 minut. Cíl tramvajová zastávka Pohádka 
je na 9 hodinách. Lze nastavit okruh komentovaných míst, kdy a před čím 
varovat. V praxi pak mohou mluvit až 3 aplikace najednou - ozvučení 
telefonu, odečítač VoiceOver a jeho hlas Zuzana, Google mapy a pro ně 
typický hlas Ivana, Blindsquare - uživatelem vybraný hlas Eliška. Hlasy se 
nepřekřikují, ale doplňují.  Experimentoval jsem a šel jsem s Blindsquarem 
přivližně 6 km. Cestu jsem přežil, ba víc - dozvěděl jsem se spoustu 
užitečných informací o místě, kde bydlím - schválně jsem scházel z cesty 
atd. Konečně vím, kde hledat veterinu a pivní pomoc. Pro běh aplikace je 
samozřejmě nutné internetové připojení, jedná-li se o iPad, tedy verzi: 
cellular, verze s wifi nestačí. V praxi není vhodné pokyny a informace 
aplikací poslouchat skrze reproduktor nebo si zakrýt uši sluchátky - kvůli 
bezpečnosti Vaší i ostatních. I na tento problém existuje řešení - dnes stále 
nová technologie tzv. bone conducted sluchátka. Tzv. bone conduction 
sluchátka nezakrývají uši, dávají se na kost před nimi, která přenáší zvuk 
do uší. Nikdo se vás neleká a nikdo se za Vami neohlíží, co že Vám to mluví 
z kapsy - hlasové povely slyšíte pouze vy, ikdyž je kolem vás rušný provoz. 
Blindsquare stojí 27 euro, spec. sluchátka cca od 1500 Kč. Blindsquare má 
mnoho užitečných funkcí. Má např. i funkci rozhlédnout se kolem. Pak se 
otáčíte a aplikace popisuje, co je kolem vás, např. lékárna, restaurace u 
Švejka, tramvajová zastávka Zelené údolí atd. Nevidomí tak mohou díky 
Blindsquaru zvýšit svojí samostatnost a nezávislost na průvodcích - živých 
lidech, kteří nemusí být vždy k sehnání.       Blindsquare chápejme spíše 
jako pomocníka ne jako plnou náhradu průvodce nevidomého. To, že jdete 
krásným parkem, s novými lavičkami nebo, že je před Vámi 4 metry 
hluboká jáma Vám skutečně neřekne - to buď poznáte sami, nebo se už o 
tom nedovíte… 

Zdroj: www.tomas-seidl.cz 
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Mezinárodní den osob se zdravotním postižením 
 
Vážení přátelé, 

od roku 1981 je 3. prosinec uznáván jako mezinárodní den osob se 
zdravotním postižením. Tento den by měl přispět k plnění závazku 
mezinárodního společenství k zvyšování míry integrace zdravotně 
postižených osob do společnosti. Tento den poskytuje zúčastněných 
stranám – vládám, občanské společnosti a organizacím sdružujícím osoby 
se zdravotním postižením – příležitost zaměřit se na problematiku 
zdravotního postižení, na možnost plnohodnotného začlenění osob se 
zdravotním postižením do společnosti a zdůraznění přínosu, který osoby 
se zdravotním postižením představují pro společnost.  

Každý rok má Mezinárodní den osob se zdravotním postižením konkrétní 
téma, které určuje oblast, na niž má být zaměřena hlavní pozornost v 
příštím období. Letošní téma vychází z dokumentu schváleného Organizací 
spojených národů „Rozvojové cíle tisíciletí“. Rozvojové cíle tisíciletí 
nemohou být v žádném případě dosaženy bez zahrnutí osob se 
zdravotním postižením, tyto osoby, jejich potřeby a zájmy nejsou v 
kontrolních mechanismech rozvojových cílů náležitě zastoupeny.  

Ačkoliv byla mezinárodním společenstvím v minulosti přijata celá řada 
závazků souvisejících s právy osob se zdravotním postižením a jejich 
zahrnutí do všech aspektů rozvoje společnosti, rozdíl mezi zamýšlenými 
záměry a skutečnou praxí přetrvává. S ohledem na tuto skutečnost bylo 
zvoleno i téma letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním 
postižením, které zní: „Dostát slibu: zahrnout otázku zdravotního postižení 
do Rozvojových cílů tisíciletí v nadcházejících letech". Zvolené téma má 
podpořit proces plného zapojení osob se zdravotním postižením do všech 
oblastí života společnosti a zajistit důsledné a efektivní naplnění 
Rozvojových cílů tisíciletí.  
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NRZP ČR si je vědoma svojí úlohy v hnutí osob se zdravotním postižením v 
České republice. V současné době vnímáme řadu neřešených úkolů, které 
zhoršují postavení osob se zdravotním postižením v ČR. Z toho důvodu 15. 
Republikové shromáždění přijalo Prohlášení, které upozorňuje na 
problémy komunity lidí se zdravotním postižením v ČR. O těchto tématech 
nyní jednáme na všech možných úrovních. 
 
Přeji Vám všechno dobré. 
 
Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

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

LEDNOVÉ PRANOSTIKY 
 
V lednu za pec si sednu. 
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 
Ve dne jas, v noci mráz. 
Leden jasný, roček krásný. 
Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. 
Jsou-li v lednu na cestách tlusté ledy, podaří se výborně zelí. 
Dlouhý střechýle, dlouhý len. 
Roste den, roste i zima. 
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. 
Teplý leden, z korce mandel jeden.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 
Nu což, sportovní,  anebo i jiní funkcionáři jsou a byli nejen aktivní, ale i 
liknaví. O tom si můžeme povídat. Ale co je zajímavé, že se jedná 
pravděpodobně o vůbec první sportovní zprávu, která byla uveřejněna  v 
tehdejším českém tisku. Již v úvodu bylo řečeno, že sport je většinou 
chápán jako hokej nebo kopaná. Tím nechci tvrdit, že se budu zmiňovat 
jen o nich. Přesto však tu byli ještě turisté, kteří mimo cyklistů předběhli 
fotbalisty.  V roce 1909 byl založen " Spolek  pro zimní hry", který si o tři 
roky později vybudoval první chatu na Čeřínku. Pokračovatelem tohoto 
spolku byl " Turistický klub Čeřínek " založený v  r. 1920, který už v r. 1923 
slavnostně otevřel novou a podstatně lepší chatu pravě na tomto vršku. 
Svému účelu slouží dodnes a je plně využívána členy nynějšího TK Čeřínek . 
  Potom, teprve, také v roce1909,  se našli první odvážlivci, kteří vzali balon 
a šli na si někam  na volný plácek, jak se říká „začutat“. Vznikl tak odbor 
kopané jihlavského Sokola. O několik měsíců později tato forma 
provozování tohoto sportu již nestačila a mužové, kteří po této zálibě 
opravdu toužili, sešli se dne 8. dubna 1910 v tehdejším hotelu Beseda, aby 
rokovali o budoucnosti tohoto oblíbeného sportovního odvětví. 

 
Pokračování příště… 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci lednu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

Havlíčková Bohumila Praha 9 - Prosek 

Kulhánková Marie Brno 

Červenka Vilém Rokycany 

Hegner ml. Pavel Chválkov u Kamenice n/L 

Honsová  Dagmara  Brno  

Šmahelová Marie Jihlava 

Hroudová Melania Jihlava 

Zámek Evžen Jihlava 

Tégl Zděněk Humpolec 

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

Sociální služby pro Organizaci nevidomých 
poskytuje Tyflo ČR, o.p.s. 

 

Ředitel: Pavel Hegner  

Odborné sociální poradenství: Mgr. Iveta Ďuricová, Bc. Petra Brabcová 
DiS. 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Michaela Marková 

Osobní asistence: Lucie Fialová, Jiří Kučera  

Průvodcovská a předčitatelská služba: Zlatuše Hegnerová, Jaroslav Rokos, 
Milada Rokosová 

Sociální rehabilitace: Marie Holzbauerová  

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením: Jiří Kučera 

Masérské služby a cvičení - Organizace nevidomých: Ivana Rytychová, 
Ladislav Limberk 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

 
Podpořit činnost obecně prospěšné společnosti Tyflo ČR můžete zasláním 

libovolné částky na bankovní účet: 

1467777379/0800 
 

Srdečně Vám děkujeme! 
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Časopis vydává: 

Organizace nevidomých 
Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava 
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www.organizacenevidomych.cz  

 
Na vydání časopisu přispívá: 

Vládní výbor Úřadu vlády České republiky 

 

 


