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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 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 ÚNOR 
 
5. 2.  Promítání fotografií s komentářem pro nevidomé a slabozraké, 
připravil Václav Doležal 

12. 2.  Výlet na Schatzberk v 10:15 z Masarykova náměstí v Jihlavě 

15. 2. Valentýnská akce - Rantířov, Rounek, Kaplička sv. Valentýna, 
odjezd v 10:34 z Hl. nádraží ČD. Vede F. Čermáková 

20. 2. Exkurze podzemí 

20. 2.  12. Benefiční ples - Začátek ve 20:00 hodin, restaurace Zezulkárna, 
Stamicova 2, Jihlava. Hraje Sádlo v pohybu  

21. 2.  Doprovodný program k plesu – vycházka, koupání ve vodním ráji, 
večerní posezení na Tyflu 

26. 2.  Přednáška pana PaedDr. Jiřího Třísky na téma: Dětský domov v 
Budkově od 14 hodin na Tyflo Vysočina Jihlava 

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

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 
 
1. 3. Požární zbrojnice Heraltice  

odjezd v 9:25 z Hl. nádraží ČD, výstup Okříšky. Vede F. Čermáková 

5. 3. Harmonikář - povídání a ukázky písní nevidomého harmonikáře 
Stanislava Gani 

7. 3.      Soutěž ve čtení a psaní bodového písma 

11. 3. Turistická vycházka s Ivanou Rytychovou do Zbylid. 
Odjezd v 11:15 z nástupiště 19 autobusové nádraží- vhodné i pro málo 
chodící, nenáročný terén cca. 7 km. Pro nechodící je možné posezení u 
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kávy a dobrého jídla v místním penzionu. V případě nepříznivého počasí 
prohlídka zrekonstruovaného kostela v Branišově. 

12. 3.    Promítání fotek 

19. 3.    Oslava Josefa: „Pepíčku, zaplať!“ 

21. 3. 1. Jarní vycházka 

26. 3. Mary Kay přednáška, Klubovna Tyfla ve 14:00  

27. 3. Jarní shromáždění členů Organizace nevidomých, klubovna v 15:00 

28. 3. Turnaj v Showdownu jednotlivců - Havlíčkova 38, Jihlava. 
Celorepubliková akce 

 
*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

23. 5. – 30. 5. Slovensko/Podhájska - termální lázně 
18. 6. – 28. 6. Bulharsko/Primorsko - Hotel Tropicana 
5. 7. – 12. 7. Šumava/Zdíkov - Hotel Bohemia 
1. 8. – 8. 8. Vltava - sjíždění řeky na raftech 
15. 8. – 22. 8. Bystřice nad Pernštejnem - ozdravný pobyt 
28. 8. – 6. 9. Francie/St. Tropez - Kemp Port Grimaud 
10. 10.  Znojmo-Sedlešovice – zájezd do vinného sklepa 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
 

Výměna průkazů ZTP 
 
Vážení přátelé, 
 
na základě Vašich dotazů jsem oslovil paní náměstkyni GŘ ÚP Mgr. Zdeňku 
Cibulkovou a požádal jsem jí o upřesnění některých věcí v souvislosti s 
výměnou průkazu OZP. Mnozí z Vás uváděli, že nemohou na stránkách 
MPSV ČR nemohou najít formulář k žádosti o výměnu průkazu OZP. 

Zde zasílám odkaz na stránky MPSV: https://formulare.mpsv.cz/ (formulář 
je v sekci „Formuláře pro sociální služby a dávky OZP“). 

Často se na nás obracíte s dotazem, že Úřady práce požadují v rámci 
žádosti o výměnu průkazu OZP zprávu od ošetřujícího lékaře. To ve 
formuláři není takto uvedeno. Pouze se vyžaduje informace o spojení na 
ošetřujícího lékaře. Dále často uvádíte, že ÚP požadují rozhodnutí o 
mimořádných výhodách, které bylo před rokem 2011 vydáváno v rámci 
přiznávání průkazů TP, ZTP nebo ZTP/P. 

GŘ ÚP ČR nám vysvětlilo jejich postoj následovně: 

„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu, na kterou 
byly přiznány mimořádné výhody, není-li dále stanoveno jinak; stanovením 
doby platnosti průkazu osoby se zdravotním postižením jako veřejné listiny 
není trvání nároku na tento průkaz dotčeno. Nelze-li prokázat dobu, na 
kterou byly přiznány mimořádné výhody, nárok na průkaz osoby se 
zdravotním postižením trvá po dobu platnosti průkazu mimořádných 
výhod. To znamená, že držitel platného průkazu mimořádných výhod má 
nárok na vydání průkazu OZP, jehož platnost odpovídá platnosti posudku 
zdravotního stavu k mimořádným výhodám. Pokud však nelze zjistit 
platnost posudku (není spisová dokumentace a ani klient nemá k dispozici 

https://formulare.mpsv.cz/
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rozhodnutí), tak nárok na průkaz OZP trvá po dobu, která je uvedena na 
průkazu mimořádných výhod. 

Při předávání celé agendy z obcí s rozšířenou působností na Úřady práce 
často došlo k tomu, že agenda nebyla z různých důvodů předána 
kompletní. Proto se stává, že ÚP nemají k dispozici rozhodnutí o přiznání 
mimořádných výhod trvale. V takovém případě tudíž průkaz OZP platí 
pouze po dobu, která je uvedena na průkazu. Při skončení platnosti doby 
průkazů pak bude muset být provedeno nové posouzení. V případě, že ÚP 
má k dispozici rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod na dobu trvalou, 
tak bude nový průkaz OZP vydán s platností na dobu 10 let a po 10 letech 
bude vydán opět nový průkaz, a to bez posuzování zdravotního stavu 
držitele průkazu. To znamená, že ti lidé, kteří doloží, že mají vydán průkaz 
trvale, nebudou v budoucnu chodit již na přezkum.“ 

 

Vážení přátelé, 

domnívám se, že takto je informace o vydávání průkazů OZP již kompletní. 

 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ZAJÍMAVOSTI 
 
 

Okamžik vydal Adresář poskytovatelů sociálních a jiných 
služeb pro osoby se zrakovým postižením 
 
Poradenské centrum Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých 
vydalo v závěru loňského roku aktualizované a rozšířené vydání Adresáře 
poskytovatelů sociálních a jiných služeb pro osoby se zrakovým 
postižením. Na téměř 130 stranách naleznete informace o více než 160 
organizacích poskytujících své služby lidem se zrakovým postižením. K 
dispozici je i v elektronické podobě.  

Hlavní část adresáře s abecedně seřazenými organizacemi je doplněna o 
regionální rejstřík rozdělený dle jednotlivých krajů a rejstřík organizací dle 
typu poskytovaných služeb.  

Vydání Adresáře finančně podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a RWE Česká republika 
a. s. 

Adresář v současné době zpracovává Knihovna digitálních dokumentů do 
formátu přístupného lidem se zrakovým postižením, PDF verzi adresáře si 
již nyní můžete stáhnout na webových stránkách sdružení Okamžik.  

Zájemci o tištěnou verzi si ji mohou po domluvě na telefonním čísle 233 
371 277 vyzvednout v sídle Okamžiku (Na Strži 40, Praha 4). Adresář byl 
distribuován do řady zdravotnických zařízení a škol, kde jej využijí lidé se 
zrakovým postižením, jejich blízcí a profesionálové, kteří jim pomáhají. 
Budeme rádi, když o adresáři budete informovat všechny, kterým mohou 
shromážděné informace pomoci. Uvítáme také zpětnou vazbu a náměty 
pro budoucí aktualizaci adresáře.  

Jana Vondráčková 
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Nový ceník Student Agency pro linku Praha – Karlovy Vary 
 
Od 12. 1. 2015 platí nový ceník na lince Praha – Karlovy Vary – Sokolov – 
Cheb. 

 

Z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz linky, dojde ke zvýšení cen 
jízdenek:  

na trase Praha – Sokolov se cena pro Kreditovou jízdenku zvýší o 10 Kč  
na trase Praha – Cheb se cena Jízdenky na pevné datum zvýší o 10 Kč  
na trase Praha – Karlovy Vary se zvýší cena Kreditové jízdenky o 10 Kč, 
cena Jízdenky na pevné datum zůstává nezměněna  

Rezervace, které byly vytvořeny do 11. 1. 2015 včetně 
na data po 12. 1. 2015, budou platné dle původního ceníku. 

Nově tedy bude cena Kreditové jízdenky v tarifu Dospělý 140 Kč, což je 
cena, která byla u ostatních dopravců standardní v roce 2007, kdy jsme 
linku začali obsluhovat. Od roku 2007 výrazně stouply veškeré provozní 
náklady, mzdové náklady a také DPH, proto jsme byli nuceni navýšit ceny 
jízdného. 

S příchodem žlutých autobusů se výrazně zvýšila kvalita přepravy. Na trase 
jezdí nové autobusy s klimatizací, WC, koženými sedačkami, internetem, 
každá sedačka má svůj monitor s možností sledování filmů, seriálů, TV 
nebo poslechem hudby. Na palubě je stevard/ka, zdarma nabízíme teplé 
nápoje, noviny a časopisy. 

Děkujeme vám za přízeň v roce 2014 a věříme, že s námi budete nadále 
jezdit i v roce 2015. 

 

STUDENT AGENCY k. s. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP 
Bohatství stáří 
 
Stříbro ve vlasech, zlato v zubech, kameny v ledvinách, 
Cukr v krvi, olovo v nohách, železo v cévách, 
A nevyčerpatelné zásoby plynu. 
Ani jsme netušili, že za života nahromadíme takové bohatství. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 

Pokračování čísla 1/2015: 
Nyní se ponoříme do archívu a doslova si zacitujeme znění zápisu o této 
události: 

ZÁPIS: 

o ustavující schůzi sportovního odboru Sokola Jihlava, konané dne 8. 
dubna v 8 hodin večer v hotelu Beseda. 

                                                                                  

POŘAD: 

1.Vyřízení nabídky p. inž. A.M. Vlacha ohledně hřiště 
2. Volby prozatímního výboru  na dobu 2 měsíců 
3.Název odboru 
4.Žádost za schválení správního výboru Sokola 
5.Členstvo 
6.Příspěvky 
7.Řád a legitimace 
8.Úprava hřiště a potřeby 
9.Oznámení veřejnosti 
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10.Různé návrhy 
 
Přítomni byli: 

bratři: Josef Štancl, Ladislav Novák, Otakar Entler, František Havelka, 
František Masopust, Antonín Svoboda, František Kořínek,  Alois Sváček, 
Josef Kratochvíl, František Sosna, Karel Sedláček, Joža Ulbrich, Jaroslav 
Bělohoubek, Antonín  Jílek, celkem 14 a mimo to ještě pp. Leopold Frengl, 
Josef Kartouz,Tomáš Novotný,Antonín Chaloupka, celkem 4 a dohromady 
18 přítomných.  

Zahájení: Schůze zahájena byla br. Novákem, který uvítal přítomné a vzdal 
dík za hojnou účast a přikročil ku pořadu této. 

 

                 VYŘÍZENÍ NABÍDKY A. M. VLACHA OHLEDNĚ HŘIŠTĚ: 

Br. Novák přečetl přítomným odpověď jemu došlou od p. inž. A. M. Vlacha 
v Chlumci nad Cidlinou v záležitosti propůjčení místa pro hřiště na jeho 
pozemku  u sevezápadního nádraží, dnešního autobusového nádraží, na 
jejíž akceptaci spočívalo založení odboru Sokola vůbec. Jelikož p. inž. Vlach 
žádal nájemné pro rok 1910 per K 40 - až 50 - ve prospěch Jihlavské Matice 
hlasováno bylo ohledně  této nabídky a jelikož byli  všichni přítomní pro 
příjmutí, byl dán tímto okamžikem základ sportovnímu odboru Sokola a 
uloženo příštímu br. jednateli aby p.inž. Vlachovi ohledně  dopsal.  

 

VOLBY PROZATÍMNÍHO VÝBORU NA 2 MĚSICE 

Ihned přikročeno k volbám prozatímního  výboru  na dobu 2 měsíců, který 
sestávati má z předsedy, kapitána, jednatale, a pokladníka. Po různých 
návrzích byly volby provedeny lístky a z přítomných byly voleni 

 za předsedu: br. Štancl 14 hlasy br. Masopust 1 hlasem, zvolen 
tudíž br. Štancl 14 hlasy 

 za kapitána: nepřítomný br. Paur  14 hlasy a tudíž zvolen 
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 za jednatele: br. Novák 13 hlasy 

 za: pokladníka br. Fr. V. Havelka 13 hlasy br.Svoboda 1 hlasem 
zvolen tudíž br. Fr. V. Havelka 13 hlasy 

Zvolení funkce přijali a přikročeno k dalšímu jednání. 

NÁZEV ODBORU 

V příčině názvu nově utvořeného odboru Sokola rozvinula se čilá debata a 
po různých návrzích a  protidůvodech přistoupeno na návrh nazývati tento 
nový odbor 

SPORTOVNÍ ODBOR SOKOLA JIHLAVA 

 

ŽÁDOST ZA SCHVÁLENÍ SPRÁVNÍMU VÝBORU: 

Žádost za schválení nově urtvořeného odboru Sokola správnímu výboru 
přednésti má br. Masopust,který je též členem téhož, a sice v nejbližší  
výborové schůzi Sokola. 

ČLENSTVO: 

Jelikož by počáteční výlohy nemohly být hrazeny pouze od členů činných, 
jelikož se velký příspěvek stanoviti nemůže, ustaveno bylo, přijímati do 
odboru též členy přispívající, a sice pod podmínkou, že, že každý člen,  ať 
činný či přispívající, musí  být v prvé řadě též buď činným nebo 
přispívajícím členem TJ Sokol v Jihlavě. 

PŘÍSPĚVKY: 

Pro veškeré členstvo, ať činné nebo přispívající byla stanovena K 1.- 
zápisného a měsíční příspěvek byl na K 0,40 pro člena činného a K 0,20 pro 
člena přispívajícího kteréžto příspěvky se budou platiti předem. 

ŘÁD A LEGITIMACE: 

Spravování odboru má se díti dle řádu, který se k tomu účelu vypracuje br. 
jednatel a který musí být  správním výborem  Sokola schválen. Ohledně 
legitimací nebylo nic určitého usneseného a rozhodnutí, mají - li se 
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příspěvky potvrzovati na sokolské legitimaci nebo na zcela zvláštních, k 
tomu účelu zavedených, bylo ponecháno do příští schůze. 

ÚPRAVA HŘIŠTĚ A POTŘEBY: 

Úpravu hřiště vzal si laskavě na starost br. Štancl. Z potřeb nejprve 
usneseno koupiti míč od Em. Fiedlera v Praze č. 3 za 9 K dobírkou a 
objednání připadlo br. jednateli.K plněni míče uvolil se půjčovati hustilku 
br. Sosna. Zhotovení branek má se dáti br. K. Sedláčkovi a sice dle 
rozměrů, které mu udá br. jednatel. Pro všechny případy musí se zříditi 
první pomoc při odřeninách apod.případech ohledně kteréž věci promluví 
br. Jednatel s br. Paurem. Ohledně kopaček a dresů bylo ustanoveno 
následujicí: K  Pořízení kopaček zřídí se tak kopačkový fond,  do kterého  si 
budou jednotliví činní členové dle možností menší nebo větší obnosy na 
vlastní účet ukládati a sice u br. pokladníka až do výše ceny kopaček, 
kterýmžto vkladem na účtě bude míti každý majitel právo dle své vůle 
disponovati. Při dovršení určitého obnosu na jednotlivých účtech vybere 
se tento  a objednají se za něj kopačky pro majitele dotyčného účtu.Takto 
snad se dá  příležitost i méně zámožným v krátkém čase si kopačky pořídit,  
jelikož najednou by to byla oběť dosti velká. 

Ohledně dresu nebylo nic určitého usneseno a ponecháno zřízení téhož na 
pozdější dobu. Jenom to se podotklo, aby žádný si napřed dres nezřizoval, 
poněvadž kdyby potom diferoval v barvě, neb v úpravě s dresem 
ustanoveným nebude tento odchylný připuštěn. Správa všech odborových 
potřeb  připadla br. jednateli na starost. 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI: 

V příčině oznámení o ustavení S O S Jihlava v místním týdeníku usneseno, 
aby se sečkalo až po rozhodnutí správního výboru Sokola. 

RŮZNÉ NÁVRHY 

Br. Masopust navrhl, aby se v případě špatného počasí, až se nebude moci 
kopat, provozovaly řecko -římské zápasy v tělocvičně jednoty. Návrh byl 
přijat. Ohledně odepírání všesportovního týdeníku " Sport a hry" bylo 
rozhodnuto posečkati, až jak se finanční poměry utvářejí. 
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Schůzi ukončil br. předseda v 11 hodin. 

Josef Štancl                                                         Ladislav Novák 
Předseda                                                                     Jednatel 

 

Tak to je zakládající zápis z ustavující schůze Jihlavského Sportovního 
odboru Sokola Jihlava. Byly tím položeny základy jihlavského veškerého 
sportu.                                                                                               

Pokračování příště…                                                                        
Nech 

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

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

Rouchovanský Josef Brno 

Boudná Jaroslava Brno 

Čába Libor Brno 

Schejbal Jan Králův Dvůr u Berouna 

Hons Pavel Brno 

Staňková Valéria Praha 9 Černý Most 

Šmahel Ladislav Jihlava 

Dočekalová Helena Jihlava 

Marková Danuše Jindřichov u Krnova 

 
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  

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 

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 

 

 


