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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 



 

3 

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

PLÁNOVANÉ AKCE 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 
kávy a dobrého jídla v místním penzionu. V případě nepříznivého počasí 
prohlídka zrekonstruovaného kostela v Branišově. 

12. 3.   Promítání fotek 

14. 3. Termální lázně Velký Meder – jednodenní zájezd 

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

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

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

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

28. 3. 1. Jarní vycházka 
Popice – otevírání arboreta – výstava jarních výzdob, opékání špekáčků, 
Živá hudba. Odjezd: 11:55 autobus č. 7 pod Priorem. Vede F. Čermáková 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 
 

2. 4. Velikonoční tradice od 10:00 hodin v klubovně Tyfla 

 Havlíčkova 38, Jihlava 

9. 4. Promítání fotek s Janem Strnadem  

16. 4.  Společenské odpoledne s hrami 

18. 4. Ořechov – paragláni. Odjezd v 7:30 z Hl.nádraží ČD do Sedlejova a 
odtud pěšky do Ořechova. Vede F. Čermáková 

18. 4.   Termální lázně Laa an der Thaya 

22. 4. Bohuslavice  - hospodářský dvůr - Nová Říše – kostel, klášter, dle 
zájmu i přehrada. Odjezd 11:20 autobusové nádraží, nást. 24. Vede F. 
Čermáková 

23. 4.   Promítání filmů pro nevidomé 

30. 4. Pálení čarodějnic Popice, opékání špekáčků. Odjezd v 11:55 
MHD č.7. 
 

*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

14. 3. Velký Meder - Termální lázně 

18. 4.   Laa an der Thaya - Termální lázně 

24. 5. - 31. 5. Slovensko/Podhájska - termální lázně 

18. 6. - 28. 6. Bulharsko/Primorsko - Hotel Tropicana 

5. 7. - 12. 7. Šumava/Zdíkov - Hotel Bohemia 
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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  

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

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
 
Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny SONS – 
3/2015 
 

V následujícím článku najdete stručný a snad i jasný přehled slev z daně 

z příjmů, které přináší § 35ba příslušného právního předpisu a které 

souvisejí (i když ne všechny) se zdravotním postižením.  

V druhé části článku Vás čeká dokončení miniseriálu věnovaného okruhu 

jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance. 

Vybrané slevy z daně 

Opět s neochvějnou pravidelností nastalo období, kdy se mnoho z nás 

musí zabývat svými daňovými záležitostmi; proto si stejně jako v loňském 

roce pojďme (tentokrát ve stručnější podobě) připomenout slevy z daně, 

které přináší § 35 ba zákona o daních z příjmu (zákona č. 586/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů).  

Kromě notoricky známých slev nám zákon umožňuje – a to už i za rok 2014 

– uplatnit i jednu slevu úplně novou. Najdeme ji sice v odstavci 1 až pod 

písmenem g), ale vzhledem k její novosti s ní začněme. Jde o slevu „za 

umístění dítěte“, které se začalo velmi rychle přezdívat „školkovné“. 

V ustanovení § 35bb najdeme vysvětlení, co se slevou za umístění dítěte 

myslí. 
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Jde o slevu odpovídající výši výdajů, které poplatník prokazatelně vynaložil 

na umístění vyživovaného dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku 

včetně mateřské školy. Slevu může uplatnit pouze ten poplatník, který žije 

s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu může na jedno dítě 

uplatnit pouze jeden poplatník. Limitní výší, o niž lze daň na jedno 

vyživované dítě snížit, je výše minimální mzdy, za rok 2014 tedy jde o 

částku 7500 Kč. Poplatník vyživující dvě děti tedy může uplatnit slevu 

z daně až ve výši 15000  Kč. Do výdajů za umístění dítěte však nelze 

započítat tzv. stravné.  

Slevu si může uplatnit poplatník podávající zúčtování k dani (tedy 

zaměstnanec, za něhož zúčtování podává zaměstnavatel), taktéž osoba 

podávající klasické daňové přiznání (tedy obvykle osoba samostatně 

výdělečně činná, zaměstnanec s více zaměstnáními a další). Pro uplatnění 

této slevy bude třeba doložit potvrzení o výši vynaložených výdajů. Toto 

potvrzení vydá zařízení předškolní péče, které dítě navštěvuje.   

Nyní si zrekapitulujme již z loňského článku na toto téma známé možnosti 

slev, o něž lze vypočítanou daň snížit. 

a) základní sleva ve výši 24 840 Kč na poplatníka, v tomto roce již tedy 

uplatňují všichni bez výjimek, včetně starobních důchodců; 

b) sleva opět ve výši 24 840 Kč na manželku či manžela žijící s daňovým 

poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud tento manžel či 

manželka nemá vlastní příjem přesahující částku 68 000 Kč za zdaňovací 

období. Tato sleva se zdvojnásobuje, pokud je manžel či manželka 

držitelem průkazu ZTP/P. Ovšem pozor, zákon vyjmenovává mnoho 

příjmů, které se do příjmu manžela či manželky nezapočítávají (dávky 

státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči 

atd.), ale dávky z důchodového pojištění (invalidní i starobní důchod) se do 

těchto příjmů rozhodně započítávají; 
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c) základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč - pro poživatele invalidního 

důchodu prvního nebo druhého stupně; 

d) rozšířená sleva na invaliditu ve výši 5 040 Kč – pro poživatele invalidního 

důchodu třetího stupně; 

U obou slev na invaliditu nárok na slevu trvá i tehdy, pokud poplatník 

nepobírá invalidní důchod z důvodu přechodu na důchod starobní. U 

rozšířené slevy na invaliditu nárok trvá i tehdy, pokud poplatníkovi 

nevznikne nárok na invalidní důchod třetího stupně např. proto, že nesplní 

potřebnou dobu pojištění, ale jeho zdravotní postižení invaliditu III. stupně 

odůvodňuje; 

e) sleva na držitele průkazu ZTP/P – ve výši 16 140 Kč; 

f) sleva na studenta ve výši 4 020 Kč pro poplatníka, který se soustavně 

připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to 

do věku 26 let, v případě prezenčního studia v doktorském 

vysokoškolském studijním programu až do věku 28 let. 

Pokud by nárok na výše uvedené slevy netrval po celé zdaňovací období, 

uplatňuje se sleva ve výši 1/12 za ty měsíce, v nichž byly podmínky slev 

splněny na začátku měsíce. 

 

Jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance – závěr 

Na třetí část našeho miniseriálu této rubriky, v němž procházíme popisem 

různých situací, které nařízení vlády č. 590/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, zařazuje do okruhu jiných osobních důležitých překážek v práci, 

nám zbyly dvě situace. Jde o přestěhování a vyhledání nového zaměstnání. 

Přestěhování 

Tuto překážku najdeme v nařízení pod bodem 10, a to v tomto znění: 

„Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně 

nutnou dobu, nejvýše na 2 dny při přestěhování zaměstnance, který má 
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vlastní bytové zařízení; jde-li o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, 

poskytne se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.“ 

O přestěhování v zájmu zaměstnavatele by šlo např. tehdy, kdyby 

nastupoval do pracovního poměru školník, pro jehož výkon práce by mu 

byl poskytován školnický byt v místě školy apod. 

Vyhledání nového zaměstnání 

„Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu před skončením pracovního 

poměru se poskytne na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na 1 půlden v 

týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. Ve 

stejném rozsahu se poskytne pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu 

před skončením pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z 

důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce, nebo dohodou 

z týchž důvodů. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele 

slučovat.“ 

Z dikce tohoto ustanovení tedy plyne, že volno na vyhledání nového 

zaměstnání nemá po zaměstnavateli zkoušet požadovat ten zaměstnanec, 

který by dostal výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) až h), kterými 

jsou: 

f) nesplňování předpokladů stanovených právními předpisy pro výkon 

práce nebo nesplňování požadavků pro řádný výkon práce bez zavinění 

zaměstnavatele  

g) důvody, pro které by mohl zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě 

zrušit pracovní poměr, 

h) porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance zvlášť 

hrubým způsobem. 
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Ve všech ostatních případech výpovědních důvodů stanovených 

zákoníkem práce zaměstnanec pracovní volno čerpat může, ale jak bylo 

uvedeno výše, pouze bez nároku na náhradu mzdy. 

 

Za Sociálně právní poradnu SONS- Praha 

Luboš Zajíc 

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

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 

Vzpomínka na ples 
 
V pátek 20. 2. se konal 12. ročník tradičního benefičního plesu. 

Doprovodný program plesu byl zahájen již v pátek odpoledne návštěvou 
jihlavského podzemí. Na tuto zajímavou akci přišlo 12 účastníků. Paní Jana 
Zimlová nás provedla úsekem podzemí a zajímavě vyprávěla o jeho historii 
a životě v podzemí. 

Poté jsme se přesunuli do prostor Tyflo Vysočina Jihlava, kde nás pan 
ředitel provedl prostory této organizace. Bylo zajištěno ubytování pro 
účastníky, kteří se na ples sjeli. V podvečer jsme společně odjeli do místa 
konání plesu, kde jsme povečeřeli. Ples se konal v sále restaurace 
Zezulkárna na Stamicově ulici. Zúčastnilo se ho 80 lidí. Ples zahájil ve 20 
hodin pan ředitel Pavel Hegner, který přivítal účastníky plesu, hosty, 
hudební skupinu Sádlo v pohybu a účinkující. 

Zahájení se ujala taneční skupina Gemini s vedoucí paní Solařovou. 
Skupina dětí předvedla ukázky různých tanců. Pro účastníky plesu byla 
připravena bohatá tombola s různými cenami, ve 22:00 byla vyhlášena 
potravinová tombola a ve 23:30 proběhla dražba se zajímavými cenami od 
našich sponzorů. Dražila se například pětikilová uzená vepřová kýta od 
firmy Kostelecké uzeniny. 
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Hostem programu byl nevidomý zpěvák David Pražák z Brtnice, který 
rozproudil zábavu známými písněmi k tanci i poslechu. Zábava se protáhla 
do pozdních ranních hodin a lidi odcházeli spokojeni a s přáním 
uskutečnění dalších zajímavých akcí. 

Děkujeme všem účinkujícím, sponzorům a všem pracovníkům Tyflo 
Vysočina Jihlava a Organizace nevidomých za pomoc při přípravě této 
náročné akce. 

Členové ON 

 

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

VTIP 
 
Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, kdy už bude konečně poprava? 
˝Podle toho, jak to vypadá˝, přemýšlí kat, ˝tak asi za měsíc˝. 
˝A dřív to nejde? ˝ děsí se odsouzený. ˝Za týden má přijet tchýně a já bych 
se toho nerad dočkal. ˝ 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 
Pokračování z čísla 2/2015: 
K vlastní sportovní činnosti SOS se ještě vrátíme. Nejdříve se musíme 
zabývat podmínkami, za kterých tato sportovní organizace vznikla a dále 
se vyvíjela. V tehdejší publikaci " 20 let českého sportu v Jihlavě " je 
charakterizována doba takto: " Český sport v Jihlavě nebyl nikdy 
protěžován. Probíjel se sám sebou, tvrdou cestou dopracoval se krok za 
krokem úspěchů a dnes je závažnou složkou místní tělovýchovy. Jeho 
vývoj je nerozlučně spjat s růstem české menšiny v Jihlavě. Vývoj města 
Jihlavy ve vztahu ke sportu je zvlášť zajímavý. Zatímco německé 
obyvatelstvo se o deset let dříve baví nejpopulárnějším sportem - kopanou 
– české obyvatelstvo obracelo nejprve veškeren zřetel ke svým 
existenčním podmínkám, k boji o kulturní hodnoty, přičemž na tělesnou 
výchovu zbývalo málo času…“ Tato slova napsaná před tolika lety celkem 
správně vystihují těžké podmínky českých sportovců Jihlavy. 
 
Později založený sportovní klub Jihlava byl tehdy pokrokovou sportovní 
organizací, i když měšťáckou a silně národnostně zahrocenou. Bylo to 
logickým důsledkem toho, že tato organizace vznikla jako odnož Sokola. 
Dělnické prvky a vlivy pronikaly do SK Jihlava jen pomalu a s obtížemi a 
trvalo celá desetiletí, nežli třídní charakter klubu se počal příznivě vyvíjet, 
což bylo značně ovlivněno vnějšími politickými událostmi.  
Vysoké národní uvědomění bylo v tehdejší, převážně německé v Jihlavě - 
zvláště v době před první světovou válkou vyžadovanou vlastností každého 
českého spolku. Pravdou však zůstane, že plamenné "národovectví" bylo 
často z obou stran poněkud přeháněno. Vždyť již tenkrát měli 
představitelé různých buržoazních politických stran obou národností 
snahu odvésti pozornost pracujících od jejich těžké situace a od 
zmáhajících " socanů "  
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 Jaké obavy měli kormidelníci tehdejší buržoazní politiky z komunistů - 
sportovců dokazuje článek " Nestranného pozorovatele zveřejněný v 
Jihlavských listech dne 9. září 1921. V Třebíči se hrálo 28. srpna 1921 
fotbalové utkání DSK  Třebíč - SK Sparta Kolín. Domácí zvítězili 2.0. Během 
utkání došlo k nějakým nesrovnalostem a neshodám, snad i výtržnostem. 
A vystřídali se tři rozhodčí. Již zmíněný " Nestranný pozorovatel " varuje: 
Dávám veřejnosti k posouzení a varuji všechny sportovce, kterým záleží na 
tom, aby sport byl prováděn tak, jak skutečně se prováděti se má, by 
veškerých styků s klubem DSK Třebíč - v posledním časopise Jiskra 
komunistickým nazvaným-se vystříhalo. Ptám se ZMŽF V Brně: je dovoleno 
ve svém středu míti kluby politické? Nestraný pozorovatel zřejmě neuspěl, 
neboť SK Jihlava i ostatní okolní kluby nepřerušily styky s komunistickými 
DSK Třebíč, ba naopak, tyto byly ještě častější. 
Ovšem kampaň proti DSK Třebíč neustala. O tři roky později 25. května 
hrál DSK Třebíč v Jihlavě. Jihlavské listy přinesly-pravděpodobně z péra " 
Nestranného pozorovatele "- o utkání tuto zprávu: 
 " Neurvalí sportovci. 
Se známým unfair způsobem zápasu jihlavského Rapidu pokusili se 
závodit- úspěšně hráči DSK Třebíč, kteří v neděli na hřišti SK Jihlava měli 
ukázat svou vyspělost župního vítěze. Nazvali jsme DSK Třebíč vloni 
jedenáctkou řečníků. Chybili jsme pouze v jednom písmeni, hodilo by se 
lépe napsat řezníků. Tvrdá hra Třebíčských zavinila vyloučení jejích dvou 
hráčů, z nichž jeden surově a úmyslně srazil jemu hrou nebezpečného 
vojína-hráče SK  Jihlava-druhý,  pak napomínán soudcem p, Mysílkem, / 
oslovení rozhodčí bylo zavedeno až v. r. 1938/, aby neohrožoval zdraví 
hráčů, zahrnul soudce urážkami a nadávkami.                      

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

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

 
Mokošová Simona Kováčová, Slovensko 

Pádivá Milena Jihlava 

Příhodová Naděžda Jihlava 

Bláhová Marie Jihlava 

Černá Alena Jihlava 

Burda Jaroslav Jihlava 

Šugarová Danuše Janov u Krnova 

Čermáková Františka Jihlava 

Rendlová Marie Jihlava 

Dörrer František Jihlava 

Šubertová Ludmila Janov u Krnova 

Štec Rostislav Těrlicko 

Křížová Blanka Bory 

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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