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Číslo 4/ročník 12                          1.4.2014 

 

 
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 4. číslo 12. 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 2014 
 
Každých 14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba v klubovně od 14:00 
Vedou: Lubomír Nechvátal, Erika Gaňová, telefon  
567 155 083, 608 805 838 

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 Vysočina Jihlava o.p.s.  
Vede: Ivana Rytychová, telefon 567 155 083, 
Mob. 728 460 886, 608 805 838, 776 805 838 

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,  

567 303 795, 608 805 838, 776 805 838 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
 Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 608 805 838 
Každý čtvrtek od 14:00 Klub - klubovna Tyflo Vysočina  

Jihlava o.p.s. 
Vedou: Bc. Eva Rosová, Erika Gaňová,  
telefon 567 155 083, 608 805 838, 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 Ivana Rytychová, objednávat se 
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můžete na shora uvedených telefonních číslech. Členové ON mají 
výrazné slevy!!! 

 
Nově nabízíme: 

- Masáže lávovými kameny 
- Masáže aroma oleji 
- Masáže neutrálními oleji (pro alergiky) 
- Zábaly 

- Bodové masáže 
Lávové kameny zmírňují napětí, bolest a uvolňují napjaté 
svalstvo. Lze s nimi dělat i masáž. 
Oleje se používají pro léčbu lidí trpících chronickými bolestmi 
po mozkových příhodách, bolesti kloubů, hlavy a zlepšení 
pružnosti kůže. 

Masáže provádí pan S. Kejval po domluvě na tel. 774 942 628 
 

Plánované akce na duben  
9.4. Velké Meziříčí - prohlídka zámku a města. Autobusem  

          v 8:47. Vede V. Nováková 

10.4. Promítání fotek s Janem Strnadem - Ostrava-Mošnov,  

Den NATO 

12.4. Popice - arboretum, výstava květin, ukázka velikonočních 

výzdob, opékání špekáčků. Odjezd v 11:55 MHD č.7.  

17.4. Sagita Brno - prezentace výrobků, kompenzačních 

pomůcek pro nevidomé a slabozraké  a odpolední 

posezení s občerstvením zdarma! 

22.4. Sbírka „Bílá hůl“ a Den otevřených dveří Tyflo 

Vysočina Jihlava o.p.s. 

23.4. Laa an der Thaya – výlet do rakouských lázní 

30.4. Pálení čarodějnic 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘIPRAVUJEME 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

15.5. Promítání fotek s Janem Strnadem - Třešť, Betlémy 

 

24.5.-31.5. Slovensko, termální lázně Podhájská 

           Penzion Andrejka - od koupaliště vzdálen 75 m 

 

 

 

Zájezdy a rekondiční pobyty v roce 2014 
 

23.4. 2014       Laa an der Thaya - výlet do rakouských lázní 

24.5.-31.5.2014     Slovensko – Podhájská termální lázně 

7.6.-14.6.2014    Řecko - Kréta, Stalida - hotel Estelar    

Christian Beach ***+ 

28.6.-5.7.2014        Deštné v Orlických horách chata Deštná 

18.7.-25.7.2014      Kulturní týden v Praze 

2.8.-9.8.2014          Sjíždění řeky Ohře na raftech 

5.9.-14.9.2014    Chorvatsko - Baško Polje Depandance 

hotelu Alem 

11.10.-12.10.2014 Znojmo-Sedlešovice návštěva vinného 

sklípku 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Valorizace důchodu od roku 2015, zvýšení důchodů od 1. 1. 

2014 

Co je to valorizace? 

Valorizace důchodů je zvýšení důchodů nejčastěji od 

lednové splátky důchodu. Do roku 2011 schvalovala 

valorizace vláda na svém zasedání předchozí rok. Od 

valorizace důchodů 2012 se zvýšení důchodů stanoví 

vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. 

Při valorizaci důchodů může docházet ke zvyšování základní 

výměry důchodu, procentní výměry nebo obou těchto částek. 

Valorizace důchodu od roku 2015 

Valorizace důchodů od roku 2015 se dle vyjádření 

ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové-

Tominové vrátí na úroveň výpočtu před rokem 2013 - 

důchody budou opět zvyšovány o 100 % nárůstu 

spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. 

O výši případné valorizace od roku 2015 nebylo dosud 

rozhodnuto a není ani jasné, zda bude valorizace od roku 

2015 kompenzovat nižší růst důchodů v předchozích letech. 

Dle vyjádření MPSV by mělo dojít ke zvýšení důchodů 

nejméně o 270 Kč. 
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Valorizace důchodů 2014 

Valorizace důchodů je od lednové splátky následující: 

Základní výměra důchodu se zvýší o 10 Kč na 2.340 Kč. 

Procentní výměra důchodu se zvýší o 0,4 %. Pro snazší 

výpočet jsme pro vás připravili kalkulačku valorizace. 

Zvýšení důchodů od 1. 1. 2014 

Příklad:  

Výše důchodu v roce 2013 činí 11.256 Kč. Od této částky 

odečtěte základní výměru 2.330 Kč, výsledek je procentní 

výměra… 8.926 Kč. Procentní výměru nyní zvyšte o 0,4 %, v 

tomto případě o 36 Kč na 8.962 Kč (výsledek se zaokrouhluje 

na celé koruny nahoru). Nyní přičtěte novou základní výměru 

2.340 Kč. Výsledkem je valorizovaný důchod 11.302 Kč. 

Valorizace důchodů v předchozích letech 

Přehled všech valorizací od roku 1996, přehled uvádí, o 

kolik se zvýšila základní a o kolik procentní výměra 

důchodu: 

Valorizace od 

nařízení 

vlády / 

vyhláška 

MPSV 

zvýšení 

základní  

výměry 

důchodu 

zvýšení 

procentní  

výměry 

důchodu 

od dubna 1996 19/1996 Sb. 
o 240 Kč na 920 

Kč 
o 8% 

od října 1996 218/1996 Sb. 
o 140 Kč na 

1060 Kč 
o 6% 

od srpna 1997 129/1997 Sb. 
o 200 Kč na 

1260 Kč 
o 8% 

http://www.naseduchody.cz/stahovani/valorizace.xls
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od července 

1998 
104/1998 Sb. 

o 50 Kč na 1310 

Kč 
o 5 % a 9 % *) 

od srpna 1999 64/1999 Sb. zůstává 1310 Kč o 5 % a 7,5 % *) 

 

od prosince 

2000 

 

353/2000 Sb. 

 

zůstává 1310 Kč 

 

o 5 % a 9 % *) 

od prosince 

2001 
345/2001 Sb. zůstává 1310 Kč o 8 % a 11 % *) 

od ledna 2003 438/2002 Sb. zůstává 1310 Kč o 3,8 % a 4 % *) 

od ledna. 2004 337/2003 Sb. zůstává 1310 Kč o 2,50% 

od ledna 2005 565/2004 Sb. 
o 90 Kč na 1400 

Kč 
o 5,40% 

od ledna 2006 415/2005 Sb. 
o 70 Kč na 1470 

Kč 
o 4 % a 6 % *) 

od ledna 2007 461/2006 Sb. 
o 100 Kč na 

1570 Kč 

o 5,6 % a 6,6 % 

*) 

od ledna 2008 256/2007 Sb. 
o 130 Kč na 

1700 Kč 
o 3 % 

od srpna 2008 211/2008 Sb. 
o 470 Kč na 

2170 Kč 
nezvyšuje se 

od ledna 2009 363/2008 Sb. zůstává 2170 Kč o 4,40 % 

od ledna 2011 281/2010 Sb. 
o 60 Kč na 2230 

Kč 
o 3,90 % 

od ledna 2012 286/2011 Sb. 
o 40 Kč na 2270 

Kč 
o 1,60 % 

od ledna 2013 324/2012 Sb. 
o 60 Kč na 2330 

Kč 
o 0,90 % 

od ledna 2014 296/2013 Sb. 
o 10 Kč na 2340 

Kč 
o 0,40 % 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Naše ochočená  vydřička 

 

 V malebném údolí na Českomoravské  vrchovině se 

nedaleko Jihlavy rozprostírá malá vesnička Hybrálec. U lesa 

stojí starý mlýn, jimž protéká Zlatý potok. Zdejší krajinu 

uprostřed rozsáhlých rybníků zdobí několik menších 

rybníků, v nichž proplouvají různé druhy ryb. Není zde 

nouze vidět lesní zvěř, jako například zajíce, srnky, divoká 

prasata i lišku. Dále tu sídlí různé ptactvo - divoké husy, 

kachny, labutě i čáp se sem zatoulá. Na jaře  přilétají  špačci, 

kukačka zakuká, datel  proklová koruny stromů, káně 

zakrouží  a hledá si něco k snědku, nejraději drobné myšky. 

Bydlím zde již od roku 1946 a chtěla bych napsat různé  

příhody i zážitky. 

     Jednoho letního rána slyším od potoka  pískot. Můj 

nejmladší syn se šel podívat ven a našel u rybníka opuštěné 

vydří mládě. Ujali jsme se jej, ale dalo nám hodně práce, než 

se naučilo pít mléko z láhve s dudlíkem. Později už malá 

vydra pila z talířku, žrala rohlík namočený v mléce. Později 

se už Hugošek (tak malou vydru pojmenovali moji chlapci) 

stravoval jako my. Nejraději měl však maso a hlavně 

rybičky. Když byl v zimě mráz, tak jsme mu je kupovali. Za 

naši péči se nám odměňoval velikou láskou, stal se z něj 

velmi milý a přítulný mazlíček celé rodiny. Nejraději měl 

syna Františka, chodíval s ním na procházky a pamatoval si, 

kdy on přicházel ze školy. Často si i Hugošek zalezl k němu 

do postele. Rád odpočíval na starém gauči, cumlal růžky 

polštářků jako malé dítě dudlík a přitom spokojeně broukal. 

Když Hugošek povyrostl, pohyboval se volně po celém 



PANORAMA číslo 4 ročník 12  2014 10 

našem  hospodářství a mlýnské budově, měl několik doupat, 

kde přebýval, přespával a sám si už lovil rybičky v potoce. 

Pokud chtěl do bytu, hlásil se svým vydřím pískotem. 

Jestliže nebyl nikdo doma a nemohl jej pustit dovnitř, tak 

okousal všechny dveře. Byl velmi čistotný. Když přišel z lovu 

mokrý a chtěl ulehnout na gauč, měl na podlaze hadr, pěkně 

se vysušil a čekal na pokyn, zda může ulehnout. Zde 

odpočíval s manželem - schoulil se mu kolem krku, či do 

klubíčka k tělu. Jeho hebký kožíšek hřál a očka spokojeně 

svítila. 

Jednou jsem uvařila oběd a volám na Hugoška, abych mu 

podala něco k snědku. Hugošek chtěl vyskočit na  sousto, ale 

manžel ho přidržel a milá vydřička se tentokrát rozzlobila a 

zakousla se mu do brady. Jindy  jsem připravovala pečeného 

králíka,Hugošek nečekaně vyskočil na stůl a našemu dědovi 

sebral celé stehno masa, protože jsem ho zapomněla nakrmit 

předem. Při loupání brambor mi jednou vydřička skočila do 

mísy s vodou a vykoupala se v ní. Večer  si rád Hugošek 

vyskočil na klín, pozoroval televizi a přitom spokojeně 

pobrukoval. Ještě si vzpomínám, jak mému prostřednímu 

synovi provedla nějakou lumpárnu a rychle zalezla pod 

skříň, tak, že ji nemohl vytáhnout. Chlapec sebral kartáč na 

boty a nebohého Hugoška  trefil do hlavičky. Ten zůstal 

omráčen. Putoval do rybníka, kde se po chvíli opět probral a 

ožil k chlapcově velké radosti. Hugošek miloval i zimu, 

hlavně hodně sněhu, v němž si vyhrabal doupata a hrál si na 

schovávanou. Měl o hromnou radost, když se objevil úplně 

někde jinde, než jsme čekali. Svým dlouhým ocasem si značil 

cestu, čímž vznikala dlouhá čára. Když se časem rozneslo, že 

máme ochočenou vydru, začala k nám proudit spousta lidí, 

hlavně dětí. Ale Hugošek cizím lidem  nikdy nedůvěřoval. Na 

zavolání sice přiběhl k nám a čekal, co mu řekneme, pak 
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očuchával návštěvníky, ale nenechal se od nich pohladit. Po 

roce vydřička vyrostla do délky asi 50 cm a začala se toulat.  

Domnívali jsme se, že si hledá životního partnera, ale po 

třech dnech se k naší velké radosti opět vrátila  s potrhaným 

kožíškem. Od té doby se Hugoškovy toulky ještě několikrát 

opakovaly. Časté návštěvy lidí nás zdržovaly, a proto jsme se 

rozhodli dát ji do Jihlavské zoologické zahrady, aby byla 

více přítomná dětem. Pracovníci  ZOO nám slíbili, že 

Hugoškovi postaví nový přírodní kotec na přebývání. To se 

bohužel nestalo a naše vydřička se ocitla ve starém kotci 

mezi cizími opatrovníky. Vydřičku  jsme navštěvovali a 

donášeli dobroty, které měla ráda. To bylo radosti! Při 

našem odchodu bylo na dálku slyšet pískot jako nějakou 

prosbu. V ZOO  ji bylo velice smutno. Chtěli jsme ji vzít 

zpátky do přírody, ale bylo už pozdě. Jednoho dne roku1968 

naše milá vydřička onemocněla nějakou infekcí a pak 

uhynula. 

Dodnes na ní vzpomínáme. 

Mařenka Váňová, Hybrálec 

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

DUBNOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

V tomto měsíci jest obyčejně mnoho silných větrů, nato hned 

sníh, déšť, kroupy, slunečnost a protože stále proměnitelné 

povětří, že se sotva v celém roku takové nalézá. 

Ranní déšť a dubnový čas jest stejný. 

V dubnu čas a panský kvas. 

Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí. 

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví. 

Sníh dubnový jako mrva pohnojí. 
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Mokrý duben a máj chladný - k sýpkám, senu přístup žádný. 

Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. 

Na mokrý duben - suchý červen. 

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu. 

Nechť si duben sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen se 

zasněžívá. 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí. 

Dubnový sníh rodí trávu. 

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 

Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno. 

Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy. 

Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň. 

Mokrý duben - hojnost ovoce. 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. 

Duben hojný vodou - říjen vínem. 

Jaký duben - takový říjen. 

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde. 

Hrom v dubnu - dobrá novina, mráz květů více nepostíná. 

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný 

jistě. 

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje. 

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší. 

Co duben našetří, to květen spálí. 

Když jest plný Měsíc a není oblaky zastřený, tedy vždy 

stahuje stromový květ, takže se zadusí. 

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů. 

Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. 

Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní. 

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům. 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. 

Duben časy mění a obdaří fiolů zemi. 

Kam se nese první bouřka, tam ostatní za ní táhnou. 
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V dubnu hrom - nebojí se mrazu strom. 

Po bouřce v dubnu připadají mrazíky. 

Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, ale zlých smrt 

předpovídá. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP MĚSÍCE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Stojí v parku dvě sochy naproti sobě. Stojí rok a přiletí za 

nimi anděl a povídá:“ Když tady tak dlouho stojíte, dám 

vám pro radost půl hodiny lidského života. Můžete si dělat, 

co chcete.“ Sochy obživnou, mrknou na sebe a už upalují do 

křoví. Po chvíli se ozývají různé zvuky, pochechtávání a za 

čtvrt hodiny celé šťastné vylezou. Anděl jim říká: „Ještě 

máte čtvrt hodiny, můžete jít znovu.“ Tak sochy jdou znovu 

a ta jedna povídá:“Ale teď to uděláme obráceně, ty budeš 

držet holuba a já se na něj vys***.“ 

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

BÁJE A POVĚSTI Z JIHLAVY A OKOLÍ 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 

Císařská studánka u Hosova 

 

Dnes zavítáme do husitských válek. Jak jistě víme, Jihlava 

patřila protihusitskému hnutí. Byla dokonce obléhána 

vojskem Jana Žižky a nebyla nikdy dobita husity. Ale to je 

jiná historie.  

Povíme si pověst o císařské studánce, z které prý pil sám 

císař Zikmund. Stalo se to na počátku těchto válek. 
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Na den Všech svatých roku 1420 byli křižáci v Praze na 

Vítkově krvavě potlačeni. Moravští rytíři se postavili do čela 

vojsk císaře Zikmunda a zahájili útok. Ale husité tento útok 

s velkým nadšením odrazili. Čtyři sta rytířů na tomto bojišti 

padlo a ostatní i s císařem se dali na zoufalý a zbabělý útěk. 

A stalo se, že v tomto zběsilém běhu o život v pohraničních 

lesích zabloudili. A v tomto úprku se ocitli až u osady Hosov 

u Jihlavy. Zde byli už unaveni. V tom objevili malou 

studánku. Tak se všichni občerstvili včetně císaře. Císař 

viděl zdálky věže města a ptal se, co je to za město. Když se 

dozvěděl, že Jihlava, otočil se a s hloučkem svých věrných 

odjel do města. Zde si oddychl a po kratším odpočinku 

pospíchal do Uher. Studánku pak místní lidé nazvali 

Císařskou a nazývá se do dnes.  

Nech                                                      

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

VÝZVA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Členky kroužku pletení prosí všechny, kteří mají doma 

přebytečný CHEMLON, který by chtěli věnovat na dobré 

účely, aby ho přinesli do TYFLO VYSOČINA JIHLAVA.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

V měsíci dubnu oslaví členové ON své narozeniny: 
 

Benešová Ludmila Brno 

Boudná Jaroslava Jihlava 

Budínová Alena  Jihlava 

Cetlová Irena  Jihlava  

Čelko František  Praha 5 – Smíchov 

Gaňová Erika  Praha 7 – Holešovice 

Gurgulová Moluše Pelhřimov 

Havlíková Lenka  Praha 

Hladík Josef  Velké Meziříčí 

Kosová Naděžda  Praha 9 – Černý Most 

Králík Karel  Brno 

Mareček Jan  Jihlava 

Matalová Anna  Jeseník 

Michálková Olga  Jihlava 

Moravcová Eva  Brno 

Nývltová Jaromíra Praha 6 – Břevnov 

Policar Jaroslav  Jihlava 

Smejkalová Věroslava Jihlava 

Vyhlídalová Anna Jindřichov 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: Mgr. Iveta Ďuricová 

Centrum denních služeb: Bc. Eva Rosová, Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Stanislav Kejval 

Osobní asistence: Lucie Fialová, Ing. Petr Kukla, 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 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky můžete zasílat na č. účtu 

1467777379/0800 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 


