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Číslo 3./ročník 11                          1.3.2013 

 

 
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 3. číslo 11. 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 2013 

 
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,  

608 805 838, 776 805 838 

Každých  14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně od  

9:00 hodin 

Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 

Každých  14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba v klubovně od 14:00 

Vedou: Erika Gaňová, Lubomír Nechvátal, telefon  

567 155 083 

Každé liché úterý od 14:00 showdown - Úprkova 6,  

Jihlava 

Vede: Pavel Hegner, telefon 608 805 838, 776 805 838 

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 

Každý čtvrtek od 10 h. 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. 

 Vedou: Erika Gaňová,  Mgr. Petra Klimešová, telefon  

567 155 083, 608 805 838 

Nabízíme novinku - masáže Schiatsu, které od ledna 2013 

provádí Bc. Alena Kyselová. Objednat se můžete telefonicky 
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na výše uvedených telefonních číslech  nebo na e-mailu:  

alena.kys@seznam.cz 

Schiatsu je terapeutickou technikou původem z Japonska, její kořeny 

sahají již k 6. století n.l.. Schiatsu je založeno na principech čínské 

medicíny, kombinuje východní přístupy k fungování lidského těla i 

moderní psychoterapeutické techniky. 

Upozorňujeme na možnost pravidelných relaxačních masáží 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 můžete 

na shora uvedených telefonních číslech.Členové ON mají výrazné 

slevy!!! 

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

PŘIPRAVUJEME 

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

Plánované akce na měsíc březen 

7.3. 2013 od 14 hod klubovna, promítání fotek 

z Lučan, vede Jan Strnad 

23.3. 2013 Soutěž ve čtení a psaní bodového písma 

26.3. 2013 od 14hod Krása z přírody  

29.3. 2013 Členské shromáždění Organizace 

nevidomých 

30.3. 2013 Celostátní turnaj jednotlivců, mužů a žen 

v Showdown 

 

mailto:alena.kys@seznam.cz
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Zájezdy   a   rekondiční pobyty v roce 2013 

18.-22.4.2013 Paříž pro nevidomé a slabozraké - 

poznávací zájezd s výkladem 

24.-31.5.2013 Španělsko  -  letecký pobytový zájezd  

8.-15.6.2013 Slovensko  -  Podhájská, termální lázně  

22.-29.6.2013 Deštné v Orlických horách 

5.-13.7.2013 Svratka – Oblastní Olympiáda a Odborný 

seminář k obsluze náročných 

kompenzačních pomůcek 

3.-10.8.2013 Sjíždění řeky Lužnice 

6.9.-15.9.2013 Chorvatsko  Sveti Filip i Jakov – pobytový 

zájezd 

12.-13.10.2013 Znojmo-Sedlešovice - návštěva vinného 

sklípku 
 

10. Benefiční ples Tyfla Vysočina 
 

Již podesáté jsme se sešli na našem plese, tentokrát v 

netradičním prostředí. Rozhodli jsme se v rámci dostupnosti 

uspořádat tuto akci ve víceúčelovém zařízení TJ Sokola 

Bedřichov, který je nazýván podle jejího zakladatele Zezulkárna. 

Při hojné účasti nejen Jihlaváků, ale i vzdálenějších např. 

účastníků z Karlových Varů, jsme se tiž tradičně bavili při dobré 

organizaci nejen funkcionářů naší o.p.s., ale také obětavých 

dobrovolníků, kteří nelitovali svého volného času a pomohli s 

pořádáním tohoto plesu. Velmi se líbilo předtančení mladých 

členek skupiny Gemíni. Za tento výkon byli odměněni 

neutuchajícím potleskem všech přítomných.Již tradiční byla 

ukázka country tanců. Zdařilý byl také doprovodný program, 

který  začal již den před plesem. V pátek se velmi líbila 

prohlídka Horáckého divadla Jihlava, kde nás provázela 
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ochotná,  milá a obětavá pracovnice, manažerka paní Vlaďka 

Lacková, která nám vše ukázala a vyhověla všem našim někdy i 

dost náročným požadavkům. Chtěli bychom také tímto 

poděkovat panu řediteli 

HD Josefu Filovi za umožnění této prohlídky. 

                                         Nech   

                                                                                                       

Dovolujeme si srdečně poděkovat sponzorům, kteří 

nám v hojné míře přispěli hodnotnými dary do tomboly, 

která nám všem udělala velikou radost a byla vítaným 

zpestřením celého plesu. Jedná se o tyto firmy i 

jednotlivce: 

 

PRVNÍ TELEFONNÍ  

NATURAL JIHLAVA 

GOLD KRYSTAL 

CUKRÁRNA U BRÁNY 

LÁHŮDKY CEJNKOVÁ 

MLÉKÁRNY MORÁVIA 

VYSOČINA A.S. 

VELKOOBCHOD HEVA 

PETEX 

PIVOVAR JIHLAVA 

BERNARD HUMPOLEC 

KNIHKUPECTVÍ OTAVA 

AUTOMOTIVE LIGHTING 

BRAMBORÁRNA HEROLTICE 

KNIKUPECTVÍ O.P. 

TRIOFOL 

MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY 

NÁBYTKOVÉ STUDIO INSPIRACE 

PAVEL NĚMEC 

PŘES JIŘÍ PŘESLIČKA 

ELEKTRIC NOVA 

LÉKÁRNA BRTNICKÁ 

KVĚTINKA LENKA 

ORIVYKO 

ZOO JIHLAVA 

RTM STORE 

ANEOME KVĚTINY A DOPLNKY 

PANÍ DOČEKALOVÁ 

IVANA RYTYCHOVÁ 

LADISLAV KRUŽÍIK 

ZLATUŠE HEGNEROVÁ 

IRENA OPATOVÁ 
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PETRA KLIMEŠOVÁ PANÍ  SKORPÍKOVÁ 

 

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

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

Karta sociálních systémů (sKarta) 

V rámci Sociální reformy I. došlo v druhé polovině roku 2012 

k přechodu na zcela nový systém výplaty a administrace 

nepojistných sociálních dávek a dávek v oblasti státní politiky 

zaměstnanosti prostřednictvím Karty sociálních systémů 

takzvané sKarty, s cílem zajistit co největší efektivnost a 

komfort pro klienta. sKarty jsou vydávány ve dvou variantách: 

základní a speciální, která složí zároveň jako průkaz TP, ZTP či 

ZTP/P pro osoby se zdravotním postižením. sKartou, nebo-li 

průkazem, se klienti prokazují úřadům práce. Slouží jako 

identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. 

Každý klient, pro něhož bude karta připravena, o tom bude 

informován dopisem z ÚP ČR. Novela zákonů o zaměstnanosti a 

sociálně-právní ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty - 

stejně jako u ostatních dávek - vyplácet podpory 

v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče stávajícím 

způsobem, tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti. 

Od 1. ledna 2013 začala platit novela občanského soudního 

řádu, která stanovila, že technický účet k sKartě nebude 

možno exekuovat. Z čehož plyne, že nepojistné sociální dávky, 

které klient čerpá přes sKartu a prostřednictvím technickém 

účtu, který k ní patří, jsou chráněny proti exekucím a nejsou 

tedy součástí exekutorského výměru k výkonu rozhodnutí. 
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V letošním roce se chystají další legislativní změny, které 

vycházejí z dohody ministryně práce a sociálních věcí Ludmily 

Müllerové, premiéra Petra Nečase, České spořitelny a České 

pošty. Změny se mají mimo jiné týkat způsobu nakládání 

s osobními údaji a jejich ochrany. V zákoně by rovněž mělo být 

zakotveno zmocnění a rozsah předávaných údajů držiteli 

bankovní licence. 

Právní předpis má definovat: 

 dobrovolnost platební funkce sKarty, 

 povinnost převzít sKartu jako identifikační kartu, 

 nebude nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu 

k sKartě ani přebírání PIN, 

 za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky 

budou klienti platit regulovanou cenu, 

 lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nebudou muset 

za poštovní poukázku platit vůbec. 

Držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P 

U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, 

ZTP a ZTP/ P, je nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji 

fotografii, která bude na sKartě uvedena. Tito příjemci tedy 

nejprve získají od úřadu práce informaci, že na další pravidelnou 

návštěvu úřadu práce (například při dokládání povinných 

dokumentů) mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, 

co bude jejich karta připravena, obdrží dopis s výzvou 

k vyzvednuté své sKarty. Výhody, které dnes souvisí s držením 

průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. 

Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat 

prostřednictvím sKarty. 
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Pokud příjemce dávek nebude chtít s sKartou nakládat a bude 

například chtít i nadále přijímat dávky na svůj vlastní účet, bude 

to možné. Možnosti, jak toho dosáhnout se mu nabízí dvě. Buď 

jednorázovým (trvalým) příkazem provedeným na ÚP ČR, nebo 

samostatně prostřednictvím bankomatu ČS.  

Výjimkou jsou tzv. účelové dávky, v případech, kdy dosud 

nebyly dávky vypláceny peněžitě, ale například prostřednictvím 

poukázek, nebude možné vybrat hotovost z bankomatu, či 

převést ji na svůj účet. Možnosti nákupu budou omezeny 

prostřednictvím kódu obchodníka, v praxi to znamená, že kartou 

nebude možné platit například v pohostinství či v herně. 

sKarty dnes používá již více než 201 tisíc lidí, stát jim přes ně 

poslal dvě miliardy korun. Každý občan při převzetí sKarty 

dostane také informace o všech funkcích, které může využít, 

včetně způsobu používání jako průkazu TP, ZTP a ZTP/P. 

Pokud bude vydávání sKaret pokračovat v obdobném tempu 

jako dosud, lze odhadnout, že se jich za rok 2013 vydá až 800 

tisíc. To je dohromady spolu s kartami vydanými v roce 2012 

celkem 1 milion. V praxi to znamená, že cca 85 % všech klientů 

ÚP bude mít sKarty. 

sKarty jsou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými 

předpisy, které se vztahují na bankovní karty a obsahují stejné 

ochranné prvky. Podobný systém zavedla a využívá již řada 

evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a 

další, mimo EU třeba také USA. 

Zdroj: „http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/3“ 
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Máte-li nějaké dotazy, je možno se obrátit na sociální 
pracovnice e-mailem nebo telefonicky. 
 
Tel: 567 155 083 
E-mail: alena.kys@seznam.cz 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Literární okénko 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
Marcel Pagnol (1895 -1974) 

 

Francouzský spisovatel, dramatik a filmový producent. Jako 

první filmař vůbec získal křeslo ve Francouzské akademii 

(1947). Jedním z jeho slavných filmů byla komedie Pekařova 

žena (La femme du boulanger, 1938), která vznikla podle novely 

Jeana Giona (Muž, který sázel stromy), kterou jsme zmiňovali 

v únorovém čísle. 

Pekařova žena 

Blíže k obsahu filmu: Pekařova mladá žena (Ginette 

Leclerceová) se po několika letech manželství nabaží svého 

staršího muže (Raimu) a začne ho podvádět s místním šafářem 

(Charles Moulin). Její nevěra nezůstane obyvatelům vesnice 

dlouho utajena. Mladá žena opustí svého manžela a ten ze žalu 

přestane péct. Vesnice je tím pádem vzhůru nohama, a tak se 

všichni vesničané v čele s velebným pánem a místním farářem 

vydají přesvědčit nevěrnou ženu k návratu do pekárny a k jejím 

manželským povinnostem.  

Film je plný dobrosrdečného humoru a role paroháče patří k 

nejlepším filmovým výkonům francouzského herce Raimu 



PANORAMA číslo 3 ročník 11  2013 11 

(vlastním jménem Jules Raimu). 

 

Máte-li zájem si poslechnout tuto rozhlasovou hru lze ji stáhnout 

zdarma na této adrese: 
   

http://www.uloz.to/x1XGtZ4/marcel-pagnol-pekarova-zena-2-mp3 

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

Březnové pranostiky 

Březen bez vody, duben bez trávy. 

Březen, za kamna vlezem. 

Březnový sníh škodí polím. 

Druhdy i v březnu hýl na nos se posadí. 

Lépe býti od hadu uštknutu, nežli v březnu od slunce ohřitu. 

Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj. 

Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 
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Pranostiky na sv. Josefa 

Svatý Josef přichází na led s pantokem. 

Na svatého Josefa sníh - urodí se hojně bílého jetele. 

Nenajde-li led Matějova pila, najde Josefova širočina. 

Josef s Marií (23. 3.) zimu zaryjí. 

Je-li na svatého Josefa hezky, urodí se málo obilí. 

Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok. 

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt roku. 

 

 

 

 

Zdraví na talíři 

 
Což takhle dát si JABLKO? 

Jablko je nejen chutné ale také velmi zdravé ovoce. Obsahuje 

velké množství vitaminů a minerálních látek, díky nimž celkově 

posiluje organismus. Čerstvá jablka jsou zásobárnou vitaminu C, 

E, vitaminů skupiny B a důležitých minerálních látek. Jablka  

působí příznivě na nervovou soustavu, mají protizánětlivé 

účinky, napomáhají tvorbě  červených krvinek a snižují hladinu 

cholesterolu v krvi. Díky množství vlákniny (pektinu) působí 

příznivě na trávení. Někdy se doporučuje při žaludečních 

obtížích (oloupané jablko rozmixovat či postrouhat na jemném 

struhadle a ihned sníst). Výborný při nachlazení a rýmě je také 

čaj z jablečných slupek. Omytá jablka oloupeme a slupky krátce 
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povaříme s hřebíčkem a celou skořicí. Scedíme a dochutíme 

medem.  

V příštím díle „zdraví na talíři“ si povíme o mrkvi, pokud máte 

nějaký chutný a zdravý recept na mrkvové dobroty, podělte se o 

něj s námi. Vybereme vždy jeden recept, který v naší rubrice 

uveřejníme. 

Vtipy měsíce března 

 
"Jenom žádnou paniku", uklidňuje lékař pacienta, "tuto operaci 
už jsme prováděli nejméně třicetkrát. Jednou se musí povést." 
 
 
 
 
Žena vyčítá mužovi: "Mohl by jsi pro mě něco udělat, abych 
nemusela stále chodit domů přes ten les? Večer tam bývá tma, 
co když mě tam někdo znásilní?" - "Neboj, taková tma nikdy 
nebude!" 
 

Báje a pověsti z Jihlavy a okolí 
 

    Nedaleko Jihlavy u obce Zborná se vypíná vrch Rudný, 

nazývaný Jihlaváky Schatzberg. Dnes se tam nachází 

lyžařský vlek se sjezdovkou. Kdysi zde stávala i rozhledna, 

která za druhé světové války vyhořela. Právě k tomu vršku 

se váže pověst, která je podobná báji té, kterou popsal Karel 

Jaromír Erben ve své Kytici.  

   Kdysi dávno šla chudá žena do lesa na dřevo na topení. 

Měla sebou maličkou dcerku. Došly až na Rudný a děvče 

bylo zmrzlé a unavené. Matka rozdělala holčičce ohníček a 
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důrazně ji varovala, aby zůstala na místě u ohně a nikam se 

nevzdalovala, a odešla do lesa, aby nasbírala klestí. Tu se 

ozval velebný hlas zvonu Zuzana, o  kterém jsem se 

zmiňoval už dříve. Hora se otevřela a děvčátko spatřilo sedět 

na zlatém trůně krále skřítků, který  se ni mile usmíval a 

zval ji dovnitř. Děvčátko zapomnělo na matčino varování a  

vesele si hrálo s lesními vílami a skřítky. 

Vtom zazněl poslední úder zvonu a hora se s velkým 

rachotem zavřela. Děvče zůstalo uvězněné v nitru s vílami a 

skřítky. Matka se za chvíli vrátila s dřevem a s hrůzou 

zjistila, co se stalo. Běhala po okolí, volala její jméno, ale vše 

bylo marné holčičku už nenašla. Uplynul rok a zoufalá 

matka se vrátila na místo, kde před rokem přišla o dítě. 

Klekla si na zem a vroucně se modlila k bohu, aby ji vrátil 

milovanou dcerku. Vtom se ozval opět velebný tón již 

zmíněné Zuzany. Hora se opět s rachotem otevírala a 

děvčátko se s milým úsměvem vrhá do náruče plačící matky, 

obtěžkaná zlatem a drahým kamením, které dostalo darem 

od víl.   

Bídě a nouzi   v malé vesnické chaloupce bylo odzvoněno, a 

holčička se šťastně vdala a všichni žili  v pohodě až do smrti. 

                                                                                                        

                                                            Nech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANORAMA číslo 3 ročník 11  2013 15 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

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

V měsíci březnu oslaví členové ON své narozeniny: 

 

Bláhová Marie Jihlava 

Burda Jaroslav Jihlava 

Čermáková Františka Jihlava 

Černá Alena Jihlava 

Dörrer František Jihlava 

Fikarová Hana Lípa 

Kameníková Pavla Dušejov 

Křížová Blanka Bory 

Mokošová Simona Kováčová,Slovensko 

Pádivá Milena Jihlava 

Pokorská Ema Jihlava 

Příhodová Naděžda Jihlava 

Rendlová Marie Jihlava 

Štec Rostislav Těrlicko 

Šubertová Ludmila Janov u Krnova 

Šugarová Danuše Janov u Krnova 

 

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: Bc. Alena Kyselová 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Monika Štumarová 

Osobní asistence, Průvodcovská a předčitatelská služba: 

Mgr. Petra Klimešová  

 

Sociální rehabilitace: Marie Holzbauerová  

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením: Pavel Hons 

Masérské služby a cvičení – Organizace nevidomých: Ivana 

Rytychová 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky  můžete zasílat na č. účtu 

1467777379/080 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 

                     IČO: 26304856, DIČ: 314 – 26304856 

Výpis z rejstříku OPS č. 71360/2002-Oddíl O. Vložka 204. 

Bankovní spojení: ČS, a. s., č. 1467777379/0800 


