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Vážení čtenáři!  
 
Do rukou se Vám dostává další číslo 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: 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 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PRAVIDELNÉ ČINNOSTI V ROCE 2016 

  

Simulovaná zvuková střelba - každých 14 dnů, liché týdny 
v pondělí od 14:00 hodin v klubovně 
Vedou: Erika Gaňová, Lubomír Nechvátal, telefon, pobočka 
Jihlava, Tyflo ČR o.p.s., 567 155 083, 776 805 838, 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, telefon 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, 776 805 838, 
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, 776 805 838, 608 805 
838 

Klub - každý čtvrtek od 14:00 hodin v klubovně 
Vede: Erika Gaňová, telefon Pavel Hegner, 567 155 083, 
776 805 838, 608 805 838 
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Masáže - každý týden v prostorách obecně prospěšné 
společnosti Tyflo ČR na pobočce Jihlava (Havlíčkova 38, 586 01 
Jihlava) - objednání po domluvě 
Kontakty na maséry: Ivana Rytychová 728 460 886 
   Ladislav Limberk 604 878 308 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PLÁNOVANÉ AKCE NA LEDEN 

1.1.  Novoroční ohňostroj v 17:30 - Masarykovo náměstí 
Jihlava 

7.1.  Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, zamyšlení nad 
náplní klubových čtvrtků - nové nápady! Od 14:00 

14.1.  Promítání fotografií s komentářem pro nevidomé a 
slabozraké od 14:00 v klubovně Tyfla - paní Hroudová.  

21.1. Soutěžní odpoledne od 14: 00 v Tyflo ČR o.p.s. ,, Vím či 
nevím“. 

28.1. Beseda se sociální pracovnicí na Úřadu práce 

 
 

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

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 

4.2.  Promítání fotografií s komentářem pro nevidomé a 
slabozraké, připravil Václav Doležal od 14.00 

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

13.2.  Doprovodný program k plesu – vycházka, koupání ve 
vodním ráji, večer posezení při hudbě 
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25.2.  Beseda s od 14 hodin na Tyflo ČR o.p.s.  
 
 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 

12 – 13.2.  13. Benefiční ples s doprovodným víkendovým 
programem. Zahájení plesu ve 20:00 hod, restaurace 
Zezulkárna, Stamicova 2, Jihlava Hraje Sádlo v pohybu 

Doprovodný program k plesu – vycházka, koupání ve 
vodním ráji, večer posezení při hudbě 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 

Zřeknutí se, odmítnutí nebo Vzdání se dědictví 

Tři pojmy uvedené v nadpisu výše, jsou z jazykového hlediska 
velmi obdobné, z hlediska právního se však jedná o tři různé 
způsoby naložení s dědictvím; v minulém dílu naší rubriky jsem 
slíbil jejich objasnění, zde je tedy pokus o ně: 

Zřeknutí se dědictví 

Zřeknutí se dědického práva je dvoustranný úkon, který je 
nutné - na rozdíl od dvou níže popisovaných – učinit dříve, než 
zůstavitel zemře. Jde totiž o smlouvu mezi budoucím 
zůstavitelem a osobou, která přichází do úvahy jako budoucí 
dědic, o tom, že se budoucí dědic zříká svého dědického práva. 
Na formu smlouvy o zřeknutí se dědického práva je kladen velký 
důraz, smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu.  

Zrušení zřeknutí se dědictví je možné, samozřejmě zde musí 
souhlasit obě strany, k platnosti tohoto zrušení postačí toliko 
písemná forma.  

Pokud si budoucí zůstavitel a dědic ve smlouvě nesjednají nic o 
potomcích dědice, platí zřeknutí se dědictví i pro jeho potomky. 
Zříci se lze dědictví i ve prospěch jiné osoby, v tomto případě 
platí, že pokud by se tato osoba později z nějakého důvodu 
dědicem nestala, pak zřeknutí pozbývá platnosti a zřeknuvší 
osoba může dědit.  
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Občanský zákoník stanoví v § 1484 odst. 1 větě druhé toto: 

„Kdo se zřekne dědického práva, zříká se tím i práva na povinný 
díl; kdo se však zřekne jen práva na povinný díl, nezříká se tím 
práva z dědické posloupnosti.“ 

Zde si bude dobré připomenout, co je povinný díl. Jde o právo 
nepominutelných dědiců, jimiž jsou děti zůstavitele a pokud 
nedědí tyto děti, pak jejich potomci. Ti mají právo na tzv. 
povinný díl, nezletilý na 3 čtvrtiny toho, co by jim náleželo při 
dědění dle zákonné posloupnosti, zletilým pak náleží jedna 
čtvrtina z téhož. Zákon tedy říká, že je možné se zříci toliko 
tohoto povinného dílu, takže pokud by měl zůstavitel v úmyslu 
pořídit závěť, kde by chtěl např. vše odkázat své manželce, 
může se dítě zůstavitele předem zříci práva na svůj povinný díl. 
Ovšem kdyby pak z jakéhokoliv důvodu zůstavitel závěť 
nepořídil, bude toto dítě dědit dle zákonné posloupnosti bez 
ohledu na to, že se předtím práva na povinný díl zřeklo. 

Odmítnutí dědictví 

Odmítnout dědictví může potencionální dědic až po smrti 
zůstavitele, prakticky až v okamžiku, kdy je zahájeno dědické 
řízení. Tento úkon se činí vůči soudu, resp. vůči notáři, který 
dědické řízení za soud vede. Dědic musí dědictví odmítnout 
výslovně, nemůže k němu připojit žádné podmínky či výhrady 
nebo je odmítnout zčásti. Jedinou přípustnou výhradou je 
možnost odmítnutí dědictví nepominutelným dědicem, který 
může dědictví odmítnout s výhradou práva na povinný díl. 
Odmítnutí dědictví je neodvolatelné. Právo na odmítnutí je 
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omezeno jednoměsíční lhůtou, která běží od okamžiku, kdy 
soud dědice o této možnosti informuje, a to s poučením o 
důsledcích, které z takového odmítnutí plynou. Pro dědice, 
který má jediné bydliště v zahraničí, činí lhůta tři měsíce. Po 
uplynutí lhůty právo na odmítnutí dědictví zaniká. Pokud dědic 
dá svým počínáním najevo, že dědictví chce přijmout, pak jeho 
právo je odmítnout zaniká.  

Odmítnutí dědictví se nevztahuje na děti či potomky tohoto 
dědice, mají-li tito dědit dle zákonné posloupnosti. To znamená, 
že odmítne-li jeden ze dvou synů zůstavitele dědictví, v případě 
dědění dle zákonné posloupnosti budou jeho podíl dědit jeho 
další děti, např. tedy vnuci zůstavitele.  

Nakonec ještě dodejme, že odmítnutí dědictví je čistě 
jednostranným úkonem. 

Vzdání se dědictví 

Jestliže dědic se ve smlouvě se zůstavitelem dědictví nezřekl, 
v jednoměsíční lhůtě dané mu soudem je neodmítl, má ještě 
třetí možnost – dědictví se vzdát ve prospěch jiného dědice, 
resp. jiných dědiců. K tomuto úkonu se vyžaduje souhlas těch 
dědiců, v jejichž prospěch se „původní“ dědic dědictví vzdává. 
Zásadní rozdíl mezi vzdáním se dědictví a výše probraným 
odmítnutím dědictví je v účinku takového úkonu na děti či 
potomky dědice. Zatímco odmítnutí dědictví na ně nemá 
v zásadě žádný vliv, vzdání se dědictví ve prospěch jiného 
dědice pochopitelně způsobí, že již dědit ze zákonné 
posloupnosti nebudou.  
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Výše napsané řádky rozhodně nejsou vyčerpávajícím výkladem 
probíraných institutů, mají spíše zvídavým čtenářům poodhalit, 
jak složitou a zajímavou materií dědické právo je. A těm, pro 
něž jsou tyto otázky aktuální, snad mohou vnést do poměrně 
složité problematiky trochu světla. 

Za pražskou Sociálně právní poradnu SONS přeji pěkné prožití 
Vánoc těm, které toto období teprve čeká, ostatním pak přeji 
dobrý rok 2016! 

Zdroj: Luboš Zajíc, Sociálně právní poradna SONS 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

STÍŽNOST  
Adresát: 

Restaurace Elektra 

Masarykova 950,  

763 26, Luhačovice 

Stížnost na postup a chování ochranky 

Dobrý den, 

jsme organizace, která chrání práva a zájmy zrakově 

handicapovaných osob. V pátek 4.12.2015 naše členka a 

pracovnice paní Ivana Rytychová chtěla navštívit se svým 

manželem a vodicím psem Vaši diskotéku. Ochranka diskotéky jí 

odmítla při vstupu pustit dovnitř. Vstup pro vodícího psa byl 

odepřen Vaší ochrankou údajně z hygienických důvodů. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že přístup vodícího psa do 

veřejných budov a prostor je dán předpisem č. 602/2006 Sb. ze 

dne 18. 12. 2006 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o 

hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných. Problematiky vodicích psů se týká:Čl. 1 bod 15. § 51 

odst. 1 písm. e).   
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Domníváme se, že nevědomost zákona neomlouvá, a  Váš 

personál by měl být seznámen s danou problematikou, aby 

nedocházelo k diskriminaci  a ponižování našich členů. 

Předpokládáme, že o takovém diskriminačním jednání nevíte, a 

že naše stížnost v rámci Vašich pracovníků poslouží k tomu, aby 

se tyto skandální situace, které jsou nepochybně v rozporu s 

dobrými mravy a vyspělou demokratickou společností 

neopakovaly. 

S pozdravem 

 

Tyflo ČR o.p.s. 

Pavel Hegner 

ředitel 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 

Kavárna Salotto 

Dne 8.12.2015 se uskutečnilo každoroční adventní posezení 
v kavárně Salotto. Toto posezení začalo v 15:00 hodin a 
zúčastnilo se ho 9 lidi, kteří si přišli vychutnat chuť výborné kávy 
a dozvědět se něco o její historii, o níž nám vyprávěla její 
majitelka. Kromě povídání o historii jsme si mohli prohlédnout, 
či ochutnat různé druhy zrnek kávy jako např.: peruánskou, 
japonskou, etiopskou a další. Posezení trvalo do půl 5. Všem se 
akce moc líbila a doporučují ji všem, kteří v této kavárně ještě 
nebyli.  

Účastníci akce 
 

Předvánoční posezení na Tyflu 

Dne 17.12.2015 se uskutečnilo předvánoční posezení na Tyflo 
ČR o.p.s. Havlíčkova 38 Jihlava. Na tuto akci byl přizván místní 
farář adventistů sedmého dne pan Aleš Zástěra. S tímto 
farářem jsme se mohli setkat u nás již po několikáté. Krom 
posezení a povídání, jsme si zazpívali i vánoční koledy. Všem se 
akce moc líbila, a všichni se předvánočně naladili. 

Účastníci akce 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

NAŠI DOBROVOLNÍCI 

Abychom mohli dobře realizovat svou činnost a pomáhat 
nevidomým a zrakově postiženým, neobejdeme se bez 
dobrovolníků - dobrých duší, které jsou ochotny nám věnovat 
svůj čas, energii nebo znalosti, za což jim patří náš obrovský 
obdiv a dík! 

Chtěli byste se i Vy stát jedním z nich? Přivítáme Vás s 
otevřenou náručí  

Dobrovolníci u nás pomáhají s přípravou jednorázových i 
pravidelných akcí a také s administrativou v organizaci. 

Pomáhejte s námi! 
Kontaktujte nás na e-mailu: tyflo-fundraiser@seznam.cz 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 

Při  Prvé utkání prohráli Jihlavští vysoko 10 : 0. Ve druhém se 
drželi již lépe a odešli poraženi jenom 4 : 2. Je pravda, že s 
dnešním, moderním hokejem měla tato hra málo společného a 
vy, kteří jste četli Paloušovy "Mušketýry  s hokejkou" si jistě 
správnou představu. Ale pravdou zůstává, že sláva 
havlíčkobrodského hokeje byla tenkrát založena a převaha 

nad jihlavským hokejem trvá ještě podnes, nebereme-li v úvahu 
chrabré jihlavské vojáky./ toto je citát z knihy, dnes je 
skutečnost trochu jiná./ 

Fotbalisté sehráli pouze 4 utkání, lehcí atleti a házenkáři se již 
ke slovu nedostali a tenisté jen trénovali. 

Kormidelníci českého sportu v Jihlavě se naposledy shromáždili 
na výborové schůzi 9. června  1914. Konstatovali, že členská 
základna již čítá 104 členy a vytkli si další perspektivu rozvoje 
jihlavského sportu. Ta již uskutečněna nebyla. Postaral se o to 
Ferdinand d´ Este. . .  

Prvá etapa sportovního života jihlavské české veřejnosti byla 
násilím přervána. Ale kořeny vězely hluboko v zemi a nebylo 
snadné je vyrvat. . . . 

Skončila první světová válka. Do těžce zkoušené, ale již 
svobodné vlasti se navracejí ti, kteří přežili válečné  útrapy a 
mezi nimi i sportovci. SK Jihlava se shledal pouze s 29 členy, to 
byla čtvrtina veškerého členstva.. Sezóna 
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 byla zahájena poměrně pozdě, až koncem července 1919. 
Nebylo totiž možné nikde opatřit míč. Přesto však stačili 
fotbalisté sehrát 20 utkání, většinou v Jihlavě.  Při vyrovnaném 
poměru branek 38:38 zvítězili 9krát remizovali 6krát  a 5krát 
odešli poraženi.Po sportovní stránce skončila sezóna celkem 
úspěšně, i když byly značné potíže  tréninkové i při sestavení 
vhodného mužstva. 

Činnost zahájil i odbor "dámské házené", tak se totiž dříve říkalo 
české házené žen / dnes národní/ a sehrál dva zápasy s 
pasivním poměrem 2:6.   

 Pokračování příště… 
Nech 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

KAM V JIHLAVĚ ZA KULTUROU 
 

Výběr kulturních akcí města Jihlavy pro leden 2016: 

1. 1.  Novoroční výstup na Šacberk, 19. ročník  
Novoroční čtyřlístek, přesun pěší, cyklo, lyže 
Trasy: min. 5 km, start: z libovolného místa, cíl: Šacberk – 
Rudný, torzo rozhledny 14.00 – 15.00 hod. 
Kontakt: Ing. Míla Bradová, Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, tel. 736 
754 080, e-mail: mila_bradova@volny.cz. Pořadatel KČT Tesla 
Jihlava 
 
8. 1. 2016 20:00, Hotel Gustav Mahler *** 
1. Charitativní ples Dětského domova v Jihlavě 
Hraje skupina Faethon. Moderuje Milan Řezníček. 
Předtančení, děti z DD Jihlava, Hotch Potch, Mulačágo, Charita 
Jihlava. 
Pořadatel: Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a 
základní škola, Jihlava. Cena vstupenky 150 Kč. 
Předprodej na e-mailu info@ddssjihlava.cz nebo na telefonu 
604 106 420 nebo osobně v ředitelně domova. 
Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 20:00 hodin. 
 

26.11.2015 - 28.2.2016, Muzeum Vysočiny – Zaniklé vesnice na 
Brtnicku 
Výstava přiblíží archeologický výzkum zaniklých středověkých 
vsí z lesního komplexu Aleje nedaleko Brtnice na Jihlavsku. 
 

 

http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20561&p1=1004
mailto:mila_bradova@volny.cz
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20394&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20443&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20443&p1=1004
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

POZVÁNKA 

Předání automobilu pro společnost Tyflo ČR o.p.s. 

Dne 15.1.2015 od 11:00 hodin se před budovou Tyflo ČR o.p.s. 
Havlíčkova 38 Jihlava uskuteční předání nového automobilu pro 
tuto společnost. Tento automobil bude sloužit pro převoz 
klientů na společenské akce a setkání.  
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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 

Šouláková Ladislava Telč 
Chmelař Robert Janov u Krnova 

Dvořáčková Dana Jihlava 

Klimešová Alena Jihlava 
 
 

Vážení oslavenci, gratulujeme Vám k Vašim narozeninám a 
přejeme vše nejlepší! 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Ředitel: Pavel Hegner  

Účetní: Monika Handlová 

Administrativní pracovník: Věra Svobodová 

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

Centrum denních služeb: Erika Gaňová, Ladislav Rada 

Sociálně terapeutické dílny: Mária Nováková 

Pracovní asistent: Michaela Marková 

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

Masérské služby a cvičení: Ladislav Limberk 

 
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 

E-mail: on.ji@tiscali.cz 
Tel.: 567 303 795, 776 805 838, 
www.organizacenevidomych.cz  

 
Na vydání časopisu přispívá: 

Vládní výbor Úřadu vlády České republiky 

 

 


