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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 akce v roce 2016 
 
Každých 14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba v klubovně od 14:00 
Vedou: Lubomír Nechvátal, Erika Gaňová 
Kontakt:  telefon  567 155 083,  603 410 605, 

776 805 838 
Každých 14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně  

Od 9:00 hodin. 
Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 

Každou středu 9:00-10:00 cvičení „Aby záda nebolela“ 
klubovna Tyflo ČR o.p.s. pobočka Jihlava 
Vede: Ivana Rytychová, telefon  728 460 886 

Každých 14 dnů - liché týdny, středa od 15:00 Bowling 
Snack bar, Havlíčkova 58, Jihlava. 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

 Kontakt:Pavel Hegner,telefon  567 155 083,  776 805 838 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
 Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

Kontakt: P. Hegner, telefon  567 155 083,  776 805 838 
Každý čtvrtek od 14:00 Klub - klubovna Tyflo ČR o.p.s. pobočka 
Jihlava 

Vede: Erika Gaňová 
Kontakt: telefon  567 155 083,  603 410 605,  776 805 838 

 
Upozorňujeme na možnost pravidelných klasických masáží 
(záda +šíje) 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 
telefonních číslech. Členové ON mají výrazné slevy!!! 
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Od ledna 2015 nabízí své služby pan Ladislav Limberk. Je to 
zkušený masér, který působil řadu let v nemocnici v Ivančicích, 
poskytuje i Linfatické masáže. 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!!! 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 
 
1.4.Jarní shromáždění členů Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 
Jihlava 
- klubovna v 15:00, beseda s panem Josefem Pokorným o včelařství 

 
2.4.  Turnaj v showdownu jednotlivců - Havlíčkova 38, Jihlava. 

Celorepubliková akce Zahájení v 10:00 hodin. 
 
7.4.  Promítání fotek s Janem Strnadem  
 
14.4.  Společenské odpoledne s hrami 
 
22.4.  Termální lázně Laa an der Thaya 
 
21.4.  Promítání filmu pro nevidomé 
 
28.4.  Chovná stanice Pavlov  
 
30.4.  Pálení čarodějnic Popice - arboretum, výstava květin, 

ukázka velikonočních výzdob, opékání špekáčků. Odjezd 
v 16:30 Masarykovo nám. Dolní MHD č.7. 

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

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 
 
Tisková zpráva 

Přihlašovací údaje vydávané ČSSZ otevřou služby ePortálu všem, i bez 

„datovek“ 

Praha 2. 2. 2016 

Obliba komfortních služeb ePortálu České správy sociálního zabezpečení 

(ČSSZ) stoupá, i když mnohé občany od jeho využívání dosud odrazuje 

nutnost vlastnit datovou schránku. ČSSZ má proto přiravený záměr na 

zjednodušení přistupu k ePortálu dalším klientům. Hodlá zahájit realizaci 

projektu, který umožní poskytovat veřenosti vlastní autentizační 

(přihlašovací) údaje.  

„ČSSZ je klientsky orientovanou organizací a jejím cílem je 

podporovat elektronizaci i u těch klientů, kteří ji zatím nevyužívají, a 

nabídnout jim takové přívětivé prostředí, díky kterému sami budou plynule 

přecházet na elektronickou komunikaci s úřadem. Za tímto účelem je ČSSZ 

připravena, vsoučinnosti s ministerstvem práce a sociálních věcí a 

ministerstvem vnitra, podniknout další kroky a pomocí vlastních 

autentizačních údajů umožnit plošný přístup občanům ke službám ePortálu 

ČSSZ,“ představil svůj záměr ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a 

upřesnil: „Mým cílem je elektronické podání zefektivnit a nabídnout 

klientům snadou elektronickou komunikaci s ČSSZ, aniž by museli vlastnit 

datovou schránku nebo si pořizovat kvalifikovaný certifikát. Díky vydávání 



 

7 

vlastních přístupových údajů nabídneme lidem kvalitní veřejnou službu, což 

jde ruku v ruce s usnesením vlády ČR v oblasti vzdálené identifikace občanů 

a rozvoji elektronické komunikace mezi občanem a veřejnou správou“. 

Realizaci projektu na vydávání vlastních autentizačních údajů zaháji ČSSZ 

po podpisu memoranda o spolupráci mezi ministerstvem práce a 

sociálních věcí a ministerstva vnitra.  

Dále připomněl, že ČSSZ vždy preferovala elektronickou 

komunikaci, nejen u zákonem předepsaných tiksopisů, ale i u ostatních 

služeb, které veřejnosti nabízí prostřednictvím svého ePortálu. Vzhledem 

k charakteru agend ČSSZ zohlednila možnosti některých zaměstnavatelů, 

živnostníků i lékařů, kteří by jen s velkými obtížemi plnili zákonné 

povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení prosadila elektronickou 

komunikaci na bázi dobrovolnosti.  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 

     Toto utkání mělo zajímavou dohru. Steinbach se nejprve s rozhodnutím 
smířil, ale po příjezdu do Vídně se mu prohraná pětistovka rozležela v 
hlavě a napsal protest. Jihlavské 
listy přinesly 1. dubna 1921 tuto zprávu: " Mistr Steinbach nám píše, že prý 
mistr Frištenský nezvítězil v zápase s ním. Ať si mistr Steinbach výsledek 
zápasu jakkoliv vykládá, jisto je, že v uvedené lhůtě mistra Frištenského 
neporazil a logickým je tudíž závěr, že zvítězil mistr Frištenský. Na tom se 
nedá nic měnit, ať se to mistru Steinbachovi líbí anebo ne." 
     Ke kurióznímu případu došlo v březnu téhož roku. Branky jsou dnes 
docilovány na hřišti, s výjimkou snad kontumačních  výsledků, ale tenkrát 
byla branka zaslána poštou / ??/ Nuže jak k tomu došlo: 
     SK Jihlava sehrál dvě utkání  v kopané s FK Rapid. V prvém podlehl 1 : 3, 
když prý " neenergický soudce Grunfeld přehlížel hrubou hru Palce a 
Němce, hráčů Rapidu". Za vítěze vstřelil všechny tři branky Zahradník / dle 
jména také asi Němec/, za poražené Havlík. V odvetě zvítězili čeští 
fotbalisté 2:1 brankami Horáčka a Havlíka, za poražené vsítil branku 
Boubela. Němci sice brankou vstřelenou přímo z rohového kopu, ale 11. 
článek tehdejších pravidel říkal,že branka vstřelená přímo z rohu je 
neplatná. Rozhodčí Leitenberger tedy branku neuznal. Několik dní po 
utkání však změnil svůj názor a písemně oznámil, že branku dodatečně 
uznává a výsledek je 2:2. Dále vysvětluje, že v tomto případě nelze použít 
zmíněného pravidla, neboť se prý  brankář dotknul míče rukou. 
      Poměr mezi českými a německými sportovci nebýval vždy nejlepší. O 
tom byla již zmínka. Dobře to vystihuje krátká zprávička Jihlavských listů z 
15. dubna 1921:" Doživotně distancováni pro hru za německé kluby byli 
členové FK  Rapid Iglau, Mezera, Boubela, Evžen Šustr Jar. Babuněk. 
                                                                                                                     
Pokračování příště 
        Nech 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Poděkování našim masérům 
 

V tomto kratičkém příspěvku bych chtěla moc poděkovat našim 
nevidomým masérům, paní Ivaně Rytychové a panu Ladislavu 
Limberkovi za jejich práci v Organizaci nevidomých a Tyflo ČR 
o.p.s., za jejich obětavost a laskavost, s kterou přistupují ke 
svým klientům, a to nejen z řad nevidomých 
a slabozrakých, kteří jejich služby využívají, ale i z řad zdravé 
veřejnosti. 
Mám velké potíže s páteří již řadu let a vždy, když mohu, 
navštívím jejich Oázu klidu a nechám se namasírovat. Velmi mi 
to ponáhá nejen fyzicky, ale též psychicky, protože oni, krom 
šikovných rukou, oplývají klidem i dobrými radami. 
Všem čtenářům tyto služby vřele doporučuji! 
          
        EG   
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 
Ples 2016 
 
     Již po třinácté  se naši klienti a nejen oni,sešli ve víceúčelové 
budově zvané Zezulkárna, na plese, který uspořádala organizace 
Tyflo ČR o.p.s. ve spolupráci s Organizací nevidomých Jihlava 
z.s. 
Tentokráte zde hrála živá kapela Kováci, populární soubor z 
šedesátých let, ovšem už ne v původním složení. Nyní o 
průběhu této zdařilé akce. 
Předtančení se ujala, jako vždy na našich  plesích, skupina 
mladých tanečníků, která si říká " Gemini ". Provedli to velice 
skvěle a byli po právu odměněni bouřlivým potleskem všech 
přítomných. Potom následoval vlastní program celého 
benefičního plesu. Tanec střídal tanec a Kováci se překonávali. 
V přestávkách vystoupila také skupina BONANZA  a nevidomý 
umělec David Pražák. Ten byl také  odměněn mohutným 
potleskem. 
Po vylosované velmi bohaté tombole, proběhla dražba 
darovaných a sponzorských darů. Věřím, že ples se opět vydařil 
a těším se na v pořadí již čtrnáctý benefiční ples. 
         Nech 
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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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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V měsíci březnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 
Mokošová Simona Kováčová, Slovensko 
Pádivá Milena Jihlava  
Příhodová Naděžda 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 
 
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 

 

 


