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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 
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Klub - každý čtvrtek od 14:00 hodin v klubovně 
Vede: Erika Gaňová, telefon Pavel Hegner, 567 155 083, 
776 805 838, 608 805 838 

 

Masáže  
- klasické masáže (záda +šíje) vždy v úterý 7:00-14:00 a ve 
středu 7:00-9:00 a 10:00-14:00 hodin v prostorách obecně 
prospěšné společnosti Tyflo ČR na pobočce Jihlava (Havlíčkova 
38, 586 01 Jihlava) - objednání po domluvě. Masáže provádí 
zkušená masérka paní Ivana Rytychová, objednávat se můžete 
na shora uvedených telefonních číslech. Členové ON mají 
výrazné slevy!!!  
 
- Od ledna 2015 nabízí své služby pan Ladislav Limberk. Je to 
zkušený masér, který působil řadu let v nemocnici v Ivančicích. 
Můžete se objednávat na shora uvedených telefonních číslech 
nebo přímo k němu na tel.: 604 878 308. Je vám všem k 
dispozici v pondělí a ve čtvrtek dle předem dohodnutých 
termínů. Platí stejné ceny i slevy pro naše členy!!!  
 
Kontakty na maséry: Ivana Rytychová 728 460 886  
Ladislav Limberk 604 878 308 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PLÁNOVANÉ AKCE NA ÚNOR 
 
4. 2. Promítání fotografií s komentářem pro nevidomé a 
slabozraké, připravil Václav Doležal  
12. 2. - 13. 2. Benefiční ples s doprovodným víkendovým 
programem. Zahájení plesu ve20:00 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  
25. 2. Beseda od 14 hodin na Tyflo ČR o.p.s.  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  

 
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 
 
3. 3. Vzpomínka s ukázkami na harmonikáře Stanislava Gaňu  
5. 3. Soutěž ve čtení a psaní bodového písma  
10. 3. Třebíč - prohlídka dílny , pekárny a kavárny pro postižené 
VRÁTKA  
11. 3. – 13. 3. Termální lázně Velký Meder – třídenní zájezd  
17. 3. Oslava Josefa : ,, Pepíčku zaplať“  
25.2. Beseda s od 14 hodin na Tyflo ČR o.p.s.  
24. 3. Velikonoční tradice od 10:00 hodin v klubovně  

Tyfla Havlíčkova 38, Jihlava 25.2.  Beseda s od 14 hodin na 
Tyflo ČR o.p.s.  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
25. 3. Jarní shromáždění členů Organizace nevidomých, 
Havlíčkova 38, Jihlava - klubovna v 15:00  
26. 3. Turnaj v Showdownu jednotlivců - Havlíčkova 38, Jihlava. 
Celorepubliková akce  
*změna data, místa a času vyhrazena 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

AKCE, POHYBY A REKONDICE 
 

12. 2. – 13. 2. Benefiční ples s víkendovým doprovodným 
programem. Ples se koná v pátek 12. února od 20:00 v 
restauraci Zezulkárna v ulici Stanicova 2, Jihlava. V sobotu 13. 
února doprovodný program – prohlídka města a památek, 
vodní ráj, večerní posezení u hudby v Tyflu  
5. 3. Soutěž ve čtení a psaní bodového písma, začátek v 10 
hodin v prostorách Tyfla  
11. 3. – 13. 3. Termální lázně Velký Meder  
22. 4. Termální lázně Laa an der Thaya  
28. 5. – 4. 6. Termální lázně Podhajská (Slovensko)  
17. 6. - 24. 6. Zájezd do Turecka – Elysee hotel  
24. 6. – 26. 6. Ozdravný pobyt v Bystřici nad Pernštejnem  
2. 7. – 9. 7. Sjíždění řeky Otavy  
13. 8. – 20. 8. Ozdravný pobyt v Kuklik  
8. 10. Zájezd do vinného sklepa ve Znojmě  
 

*změna data, místa a času vyhrazena Občanský zákoník stanoví 
v § 1484 odst. 1 větě druhé toto: 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 

 
 
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍ VÝMĚRY DŮCHODU  
Od ledna 2016 se zvyšuje základní výměra vyplácených 
důchodů o 40 Kč  
Praha 14. 12. 2015  
Od lednové splátky roku 2016 se zvýší základní výměra důchodů 
vyplácených z českého důchodového systému, které byly 
přiznány před 1. 1. 2016. Zvýšení provede Česká správa 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně 
žádat.  
Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné 
oznámení o jeho zvýšení. ČSSZ zašle oznámení běžnou listovní 
zásilkou na adresu evidovanou v ČSSZ jak lidem, kterým důchod 
vyplácí v hotovosti Česká pošta, tak těm, kterým je výplata 
důchodu prováděna na účet.  

Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních 
důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i 
třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní 
výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 
40 Kč (z 2 400 Kč na 2 440 Kč). Procentní výměra důchodu, která 
je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového 
pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje. 
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Při souběhu dvou důchodů (např. starobního a vdovského), 
náleží základní výměra pouze jednou, to znamená, že i zvýšení 
náleží pouze jednou Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích 
důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení 
Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním 
zabezpečení. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o 
poměrnou část ze 40 Kč, která odpovídá poměru české doby 
vůči celkově získané době pojištění.  
Vyplácené příplatky k důchodu přiznané podle nařízení vlády č. 
622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění 
některých křivd způsobených komunistickým režimem, a dále 
podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního 
boje za vznik a osvobození Československa a některých 
pozůstalých po nich, se od ledna 2016 nezvyšují.  
Pravidelné zvyšování důchodů, tzv. valorizaci, provádí ČSSZ na 
základě právních předpisů, v souladu s ustanovením § 67 z. č. 
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který určuje pravidla 
pro zvyšování důchodů. Konkrétní částku zvýšení pak stanovilo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou č. 244/2015 Sb.  

Zdroj: Jana Buraňová Tisková mluvčí ČSSZ  
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PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 

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

Dne 15.1.2015 v 11:00 hodin se před budovou Tyflo ČR o.p.s. 
Havlíčkova 38 Jihlava uskutečnilo předání nového automobilu 
pro tuto společnost. Tento automobil bude sloužit pro převoz 
klientů na společenské akce a setkání. S 
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Od 15.ledna stojí před organizací Tyflo ČR v Jihlavě, 

pomáhající nevidomým, vůz Dacia Dokker. Takzvaný sociální 

automobil,který organizace získala od soukromých sponzorů. 

Vůz má pomáhat při přepravě zrakově postižených a usnadnit 

jim tak v mnohém ohledu jejich životy.  
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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 
 
Mnohem tíživěji doléhala na klub neutěšená situace finanční. 
Avšak agilní funkcionáři se uměli s tímto stavem dobře 
vyrovnat. Byl uspořádán Sportovní den se společenským 
večírkem a výtěžek 2.488 Kč byl dobrým počinkem. Ke zdaru 
Sportovního dne značně přispěli i lehcí atleti. I když klub neměl 
zápasnický odbor, obětavostí některých členů a funkcionářů 
byly uspořádány řecko - římské zápasy a tato akce vynesla 933 
Kč. Ovšem ani sportovci nebývají ušetření rizika podnikání, 
neboť na zřízeném kluzišti se prodělalo za pouhých 7 dnů 
provozu 955 Kč. Byl rok po válce, peněz mezi lidmi mnoho 
nebylo a brusle příliš drahé.  
Do druhé poválečné sezóny vstupoval klub s většími nadějemi. 
Vždyť členská základna vzrostla na 181 členů a dala se očekávat 
určitá konsolidace celkových poměrů. Ale přišlo zklamání. 
Neuspokojivá práce funkcionářů, jejich nedostatek a řada jiných 
potíží, to vše se odrazilo i v činnosti sportovní. Fotbalisté sehráli 
sice se třemi mužstvy 34 zápasů, ale s nevalným sportovním 
úspěchem. 11 utkání vyhráli, 5 remizovali a 18x poznali hořkost 
porážky Česká házená jen trénovala a tenisté si upravili válkou 
značně poškozené dvorce a pilně trénovali. 
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Velký kus práce vykonal pro český sport v Jihlavě ředitel Jan 
Houska, který byl v roce 1921 zvolen předsedou klubu a tuto 
funkci vykonával až do roku 1924, kdy opustil Jihlavu. Mimo jiné 
má lví podíl na vybudování hřiště u bývalého kraj. soudu. /Dnes 
je tam autobusové nádraží/. Do té doby neměli totiž jihlavští 
sportovci svůj vlastní stánek a hrávalo se buď na " Heulose" 
nebo na vojenském cvičišti. Dnes je staré hřiště téměř 
uprostřed města, ale před lety Jihlava v těchto místech vlastně 
končila a vyhlédnutý pozemek patřil bývalému velkostatku 
Plandry. Pozemek byl přidělen a nastala velká práce. Pro jeho 
urovnání bylo nutno přemístit10.000 kubíků zeminy, dále 
postavit oplocení a nějaké kabiny. To vše si vyžádalo, na 
tehdejší poměry, závratné částky 50.000 Kč.  

Pokračování příště…  
Nech 



 

14 

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

PRANOSTIKY NA ÚNOR 
 

Na Hromnice musí skřivánek vrznout i kdyby měl zmrznout. 
O Hromnicích déšť - na jaře sníh; o Hromnicích sníh - na jaře 
déšť. 
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. 
Svatá Veronika seká ledy z rybníka. 
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. 
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice. 
Svatá Apolena v mlhu je často zahalena. 
Na svatého Valentina sej přísadu do záhonka 
Masopust na slunci - pomlázka u kamen. 
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 
Je-li na stolici sv. Petra zima, ještě hodně dlouho potrvá. 
Matěja - k létu naděja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
KULTURA V JIHLAVĚ 

 
1. 2. J.Ondra, B.Němcová: BAJAJA, PĚŠÁK SNŮ  
Klasická pohádka o princi, který se vypraví do světa a jako němý 
sluha Bajaja si dokáže získat srdce princezny, utkat se s drakem 
a především sám se sebou… Pohádka o hrdinství bez velkých 
gest a slov, o tom, že právě outsider může být „velký člověk“ - 
velký duchem a srdcem. Další představení: 22. 2. 2016. Horácké 
divadlo.  
3. 2. KONCERT UČITELŮ A ABSOLVENTŮ  
18:00 hod., hudební síň ZUŠ Jihlava.  
7. 2. BALKÁNSKÝ VEČER  
Těšit se můžete na ochutnávku balkánské kuchyně, živou hudbu 
a videoprojekci. Vstup zdarma. Pořádá: Centrum na podporu 
integrace cizinců. Café Etage, Masarykovo nám. 39.  
9. 2. W.Shakespeare: ROMEO A JULIE  
Nejkrásnější milostný příběh. Také 13. 2. 2016. Horácké divadlo.  
17. – 18. 2. STAVEBNÍ VÝSTAVA  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Otevření Šatlavy 
 

Dům, ve kterém bývaly vojenské cely, se v sobotu poprvé 
otevřel pro veřejnost. V devíti žalářích mohou lidé vidět mučící 
nástroje z dávných dob. Mezi prvními návštěvníky byl i 
pamětník, který v jihlavském vězení strávil 21 dní.  
V sobotu mohli návštěvníci poprvé nahlédnout do jihlavské 
vojenské šatlavy - jednopodlažní oprýskané budovy, která stojí v 
areálu bývalých kasáren v Křížové ulici. Zamřížovaná okna by 
mohla tušit, že se jedná o sklad nebo vězení. Jinak je budova ve 
stínu kostela Povýšení svatého Kříže a jezuitského areálu vcelku 
nenápadná.  
Avšak v devíti celách mohou lidé vidět třeba drtičku kloubů a 
další kopie mučících nástrojů, ale i třeba repliky historických 
palných zbraní. A v jednotlivých celách jsou vidět různé tresty, 
které se v historii používaly. V celách návštěvníci naleznou také 
figuríny trestanců, i třeba kata.  
"Jednotlivé expozice jsme připravovali ve spolupráci s 
jihlavským historikem Zdeňkem Jarošem, kdy jsme dohledávali, 
jaké tresty se používaly," uvedl spoluorganizátor expozice Aleš 
Dvořák.  
V šatlavě si odseděl tři týdny Do roku 1990 celý areál v Křížové 
ulici sloužil jako kasárna. Domek uprostřed nádvoří byl využíván 
jako sklad a také jako vojenské vězení. 
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A mezi prvními návštěvníky byl v sobotu i Jiří Nováček, letos 
sedmdesátiletý pamětník z Jihlavy. Ten si v šatlavě jako voják v 
65. roce "odseděl" jednadvacet dní.  
Výstava přiblíží archeologický výzkum zaniklých středověkých 
vsí z lesního komplexu Aleje nedaleko Brtnice na Jihlavsku.  
"Šel jsem bez povolení z kasáren za budoucí manželkou. 
Přeskočil jsem zeď do uličky a zmizel. Když jsem se vrátil, už 
jsem se měl hlásit na štáb a vyfasoval jsem jednadvacet dní v 
base," uvedl pro server JihlavaCity.cz Nováček.  
A později cely i hlídal jako velitel stráže. "To byla špatná služba, 
to víte, ti co byli zavření byli moji známí a ti mi říkali: "co blbneš, 
přece nás tady nebudeš zavírat, co si šplháš," a nechávali jsme 
jim cely otevřené na chodbu. Když ale přišla kontrola, byl 
problém je dostat zpátky do cel," usmál se při vzpomínce 
pamětník.  
Nápad otevřít šatlavu pro veřejnost se mu zamlouvá. "I když se 
to od té doby tady změnilo," dodal a ukázal na jeden ze 
zazděných vchodů.  
V létě jsou v plánu i večerní prohlídky Budovu mají organizátoři 
expozice pronajatou od firmy PSJ, která je vlastníkem celého 
areálu. "Připravili jsme co nejrychleji základní expozice, které 
postupně chceme upravovat a vylepšovat," uvedl Aleš Dvořák.  
"Šatlava je zatím otevřena přes víkendy a státní svátky, první 
prohlídka je v deset hodin, poslední pak ve tři odpoledne," 
zmínil Josef Dvořák, další člen rodiny, která kromě Šatlavy v 
areálu provozuje i strašidelné bludiště. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
V létě by pak pořadatelé chtěli nastavit delší otevírací dobu a 
zpestřit ji třeba i živějšími akcemi pro veřejnost nebo večerními 
prohlídkami. "Chceme jihlavskou šatlavu a její program 
postupně zdokonalovat," dodal Dvořák starší.  
Vstupné do šatlavy je stanoveno na 40 korun. "Při návštěvě i 
strašidelného bludiště jsme stanovili vstupné na 80 korun, 
vstup do šatlavy tak vyjde jen na 20 korun," doplnil Aleš Dvořák.  
Zdroj: Michal Kolařík z www.jihlavacity.cz 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIPY 
Kočka říká praseti: "Prase, já znám tvůj osud." Prase: "Ty jsi 
četla můj horoskop?" Kočka: "Ne, kuchařku."  
Obávaného pytláka Matěje Burýška vyslýchá četník: "Tak vy 
tvrdíte, že jste v tom lese nepytlačil? Tak mi tedy řekněte, proč 
jste utíkal, když jste uviděl hajného?" "Protože jsem se bál, 
pane strážmistře," brání se s tváří neviňátka postrach lesů, "že 
mi chce prodat lístky na myslivecký bál."  
Proč jsou delfíni chytřejší, než lidé? Vytrénovali si lidi, aby tři 
hodiny cupitali kolem jejich nádrže a házeli jim ryby  
Kožíškovi u lékaře. Doktor bábu zevrubně prohlédne a pak ji 
pošle na chodbu a říká Kožíškovi: 'Pane Kožíšek, tady je 
medicína v koncích. Vaše paní je smrtelně nemocná. Ale věděl 
bych o jednom prostředku, který by pomohl. Kdybyste se se 
svou paní třikrát denně miloval, vždycky po jídle...' Kožíšek to 
odkývá a vyleze na chodbu. Žena se k němu otáčí s nadějí v 
očích a povídá: 'Tak co? Co říkal doktor?' A Kožíšek s takovým 
smutným pohledem: 'Že asi umřeš.'  
'Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor a tvé křeslo! Jednou 
jsme manželé, tak u nás nejsou ani tvé, ani mé věci, ale jen 
naše. A co to tam pořád hledáš ve skříni?' 'Naše kalhoty!'  
'Už jsem vám vyprávěl o té štice, co jsem chytil na Lipně?' ptá se 
pan Mrázek spolustolovníka. 'Dokonce už dvakrát,' povídá 
známý. 'A co, stále roste?'  
Volný čas  
Jedno ze základních pravidel správného zahrádkáře: 'Ovocniny 
sázíme nejlépe u plotu, aby se mohli sousedi pohostit.'  
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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  
Sedlatschek  Maria  Majntal - SRN  
Šprungl  Jaroslav  Zlaté Hory v 

Jeseníkách  
Nováčková  Miluše  Jihlava  
Dubová  Dana  Jihlava  
Pešková  Eva  Jihlava  
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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 

 

 


