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

PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN 
 
2. 4. Velikonoční tradice od 10:00 hodin v klubovně Tyfla, Havlíčkova 38, 
Jihlava 

8. 4. Zbilidy- vycházka a bowling 
Odjezd z autobusového nádraží v 11:15 z nástupiště 19 

9. 4. Promítání fotek s Janem Strnadem  

16. 4. Společenské odpoledne s hrami 

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 

25. 4. Ořechov – paragáni 
Odjezd v 7:30 z hl. nádraží ČD do Sedlejova a odtud pěšky do Ořechova. 
Vede F. Čermáková 

30. 4. Pálení čarodějnic – Popice, opékání špekáčků, živá hudba 
Odjezd v 16:30 Masarykovo nám. Dolní MHD č.7. Návrat v 20:28 nebo 
23:00 

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

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 
 

5. 5. Sbírka „Bílá hůl“ a Den otevřených dveří Tyflo Vysočina Jihlava 
o.p.s. 

7. 5. Harmonikář, pokračování cyklu písní se Standou Gaňou 
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7. 5. Sněžné – pohádkové podlesí. Odjezd 9:25 nádraží ČD - Nové Město 
a dále autobusem do Sněžného. Vede F. Čermáková 

9. 5. Vycházka po okolí Jihlavy 

14. 5. Promítání fotek s Janem Strnadem  

14. 5. - 16. 5. Tmavomodrý festival 25. ročník. Místem konání je jako 
obvykle sál Břetislava Bakaly neboli Bílý dům v Brně na Žerotínově náměstí 

21. 5. Společenské odpoledne s hrami 

24. 5. - 31. 5. Slovensko/Podhájska - týdenní pobyt v termálních lázních 

 
*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

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 

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

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
 

MPSV představilo koncepci dostupného bydlení 

Lidé s nižšími příjmy v České republice vydávají na bydlení paradoxně více 
prostředků, než ti s vyššími příjmy. S problémem sehnat kvalitní a 
dostupné bydlení se dnes dotýká hlavně řada seniorů, rodičů samoživitelů, 
občanů se zdravotním postiženým nebo lidí žijících na ubytovnách. 
Koncepci, která řeší nejen tyto problémy, představili na konferenci v 
Senátu zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.  

„Systém dostupného a důstojného bydlení je klíčem k řešení řady dalších 
sociálních problémů, které dnešní domácnosti řeší, jedná se například o 
dluhovou past, slučování rodin, ale i odstraňování sociálně vyloučených 
lokalit a mnoho dalších. Na tomto návrhu, jsme spolupracovali s 
odborníky, zástupci obcí, ale i veřejných platforem. Koncepce se tak snaží 
reflektovat příklady dobré praxe nejen z České republiky, ale i zahraničí,“ 
uvedla k problematice dostupného bydlení ministryně Michaela Marksová.  

Koncepce bude základním podkladem pro tvorbu zákona o dostupném 
sociálním bydlení. Ten by měl být předložen k projednání vládě v únoru 
letošního roku, MPSV počítá s účinností zákona od začátku roku 2017. 
Nový systém by měl umět lépe odstranit překážky, které dnes brání řadě 
lidí získat nebo si udržet odpovídající, kvalitní bydlení.  

„Cílovou skupinou koncepce jsou hlavně senioři, osoby se zdravotním 
postižením, samoživitelky, mladiství, kteří vyšli z dětských domovů, lidé 
kteří jsou v současné době nuceni žít na ubytovnách, ale také lidi v sociálně 
vyloučených lokalitách, nebo lidé úplně bez domova,“ vysvětlila 
náměstkyně pro sociální a rodinou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. 
„Do cílové kategorie spadá půl miliony občanů ČR, kteří jsou ohroženi 
ztrátou bydlení,“ upozornila náměstkyně.  
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Lidé, kteří budou chtít vstoupit do systému dostupného bydlení, projdou 
majetkovým a příjmovým testem, kde se bude individuálně zjišťovat jejich 
skutečná situace a poté získají osvědčení (certifikát). Systém dostupného 
bydlení bude mít podle koncepce tři formy. První formou bude tzv. Krizové 
bydlení, které bude určeno hlavně lidem, kteří se ocitli v mimořádně tíživé 
situaci nebo lidem bez domova. Lidé by zde neměli strávit více než 6 
měsíců. Druhou formou bude Sociální byt. U obou forem je podmínkou 
využívat sociální práci a dodržovat jasně upravené podmínky. Od 1. 1. 
2015 je v rámci zákona o sociálních službách k dispozici nový dotační titul 
pro sociální práce v obcích a krajských úřadech. Třetí forma bude 
Dostupný byt, který bude určen již k trvalému bydlení. Nájemné v těchto 
bytech bude zvýhodněné oproti tržnímu nájemnému obvyklému v daném 
místě. Cílem je, aby si lidé mohli postupně najít vlastní bydlení nebo 
bydlení za tržní nájemné. Senioři a lidé se zdravotním postižením budou 
moci v těchto Dostupných bytech zůstat trvale, pokud se jejich příjem 
výrazně nezmění.  

Pro potřeby dostupného sociálního bydlení budou obce moci využívat 
stávající bytový fond, vybudovat nebo zrekonstruovat nové byty, využít 
služeb neziskových organizací a církví, nebo si najmout byty od 
soukromých vlastníků. Financování dostupného bydlení bude 
vícezdrojové, peníze nebudou do systému plynout jen ze státního 
rozpočtu, ale také z fondů EU. Již nyní jsou v rámci fondu IROP připraveny 
prostředky na stavbu, rekonstrukci nebo pořízení až 5 tisíc bytů a 
prostředky budou k dispozici pravděpodobně ještě tento rok, tedy dříve 
než začne platit nový zákon. Na vzniku koncepce se podílelo více jak 
sedmdesát odborníků ze státní sféry, organizací zastupujících obce a také 
neziskový sektor.  

Zdroj: Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV ČR 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 

Harmonikář - povídání a ukázky písní nevidomého 
harmonikáře Stanislava Gani 

Pan Stanislav Gaňa je nevidomý harmonikář z Prahy, který se již léta věnuje 
sbírání textů lidových písní a balad. Se svojí manželkou Erikou vystupovali na 
různých akcích – na vernisážích, v domovech důchodců, na oslavách 
narozenin. Od roku 1991 působili jako pouliční umělci na různých veřejných 
místech v Praze. Ve studiu Solisko Solopisky u Černošic natočili 9 CD. 
O kompletní texty písní a balad jeví posluchači neustále zájem. Manželé 
Gaňovi ve čtvrtek 5. 3. 2015 předvedly v klubovně Tyfla písně z jejich 
prvního CD. V klubovně se sešlo 22 lidí, kteří byli nadšeni z vystoupení. 
 Mnoho z nich se těší na další návštěvu. 
 

Pepíčku zaplať“ - oslava Josefa v klubovně Tyfla od 14:00 

Dne 19. 3. 2015 se uskutečnila akce ,,Pepíčku zaplať“, na kterou nám však 
žádný platící Pepíček nedorazil, ale zato přišlo okolo 20 lidí posedět, zahrát 
si kvízové otázky a oslavit svátek Pepíčka.  
 

PŘEDNÁŠKA RENATY PECINOVÉ – MARY KAY 

Dne 26. 3. 2015 do Tyfla dorazila paní Pecinová, která nám udělala 
přednášku o kosmetické značce Mary Kay. Akce se zúčastnilo 12 účastníků 
z řad nejen dámské, ale i pánské populace.  Kromě povídání o značce Mary 
Kay si mohli zúčastnění vyzkoušet krém či měření pokožky zdarma. Jako 
dárek každý zúčastněný dostal poukázku na hodinu využívání služeb Mary 
Kay zdarma.  Akce se všem líbila a měla velký úspěch. 
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Soutěž ve čtení a psaní bodového písma 

Dne 7. 3. 2015 se uskutečnila soutěž ve Čtení a psaní bodového písma. 
Soutěže se zúčastnilo 17 hráčů, jejich doprovody a lidé z řad veřejnosti. 
Soutěžilo se v 6 disciplínách a to: čtení a psaní bodového písma, psaní na 
tabulce, psaní na kancelářském psacím stroji, psaní na PC a v počítačových 
dovednostech. Pro soutěžící bylo připraveno bohatého občerstvení. 
Vítězové ze všech šesti disciplín obdrželi medaile a drobné ceny.  
 
Výsledky soutěže: 
Čtení bodového písma:  
Ladislav Limberk 679 úhozů 
Tadeusz Karaš  662 úhozů 
Erika Gaňová  655 úhozů 
 
Psaní na tabulce: 
Tadeusz Karaš  113 znaků 
Jaroslav Karmazín   56 znaků 
Erika Gaňová       29 znaků 
 
Psaní bodového písma: 
Irena Kratochvílová 295 znaků 
Jaroslav Karmazín 247 znaků 
Ladislav Limberk  232 znaků 
 
Psaní na kancelářském stroji: 
Ladislav Limberk 200 celkových úhozů 
Irena Kratochvílová 208 celkových úhozů 
Pavel Klim  190 celkových úhozů 
 
Psaní na PC: 
Petra Brabcová 427 celkových úhozů 
Erika Gaňová  378 celkových úhozů 
Stanislav Gaňa 359 celkových úhozů 
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Dovednosti na PC: 
Eva Moravcová 15 bodů 
Pavel Pudil  13 bodů 
Tadeusz Karaš  11 bodů 
 

Jarní tradice nejen na Vysočině 

Filipojakubská noc byla už od středověku považována za noc kouzelnou, 
noc, kdy se zjevují temné síly, z pověr vznikly nejrůznější tradice 
přetrvávající dodnes.  

Filipojakubská noc má mnoho názvů. Nejčastěji ji všichni známe jako den, 
kdy se„pálí čarodějnice“, ale také se jí jinak říká Walpuržina noc, či Beltine. 
Filipojakubská noc připadá vždy z noci 30. dubna na 1. května. 

Filipojakubská noc je považována za nejmagičtější v roce. Kdysi dávno lidé 
věřili, že se na vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné sabaty, 
kde čarovaly. Proto se zapalovaly ohně, při nichž byla spálena smolná 
košťata, která se vyhazovala do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít 
magickou moc pro úrodu. Dobytek, jenž prošel popelem, měl být zdravý a 
plodný. Stejně tak lidé, jež skočili přes oheň. Lidé také věřili, že se o této 
noci otevírají jeskyně, v nichž je ukrytý poklad. 

Dalšími, dnes již zapomenutými zvyky typickými pro Vysočinu, bylo 
například bílení cest na noc vápnem, což mělo druhý den ukázat, kdo za 
kým chodí. Někdy se také spojovaly cesty zamilovaných pilinami, pískem 
nebo kukuřičným šustím. 

Na práh domů se pokládal drn posypaný pískem, který měl odlákat 
čarodějnice. Říkalo se, že než spočítá všechna zrnka písku a stébla trávy, 
zakokrhá kohout a její moc pomine.  

Některé hospodyně dokonce chodily stíráním sbírat rosu, kterou pak 
přidávaly krávám, aby lépe dojily.  
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Oblíbenými obyčeji bylo také vyrývání monogramů zamilovaných dvojic na 
vrata nebo různé žerty hospodáři, který to pro tuto noc svým čeledínům a 
děvečkám prominul. 

Stavba májky přetrvala na většině vesnic dodnes. Byla to záležitost 
především mládeže. Chlapci se vydali do lesa, aby tu usekli co nejvyšší 
stromek a udělali z něj do rána májku. Většinou šlo o osekaný smrk nebo 
jedli, která se ozdobí věncem s fáborky a barevnými stuhami. Největší 
májka se postavila uprostřed vsi a menší májky z břízek dávali zamilovaní 
chlapci svým dívkám pod okny. Akce probíhala vždy tajně a rychle a patřilo 
k ní také hlídání hotové stavby, neboť se podnikali výpravy do sousedních 
vsí za účelem cizí májku podříznout, či dokonce ukrást.  

Kácení máje na konci měsíce bylo lidovou tradicí spojující humorné divadlo 
s taneční zábavou pod širým nebem. Bylo úvodem do nastupujícího léta. 

Většina jarních tradic je u nás stále ještě udržována. Zvláště na venkově. V 
současnosti můžeme dokonce mluvit o obnově těchto zvyků. 

 

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

PRANOSTIKY 
 
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. 
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. 
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Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. 
Pakli mokrý a zimavý duben, jest úroda na víno. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP 
 
Stojí blondýnka na břehu řeky a jede kolem kamion. Řidič se ptá: "Slečno, 
nevíte, kde se tady dá přebrodit?"  
Blondýnka mu odpoví: "No hned tady, jak stojím."  
Kamion se rozjede a zmizí pod hladinou. Blondýnka nevěřícně kroutí 
hlavou. "To je divný, před chvílí se tady brodily kačeny." 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 
Pokračování z čísla 3/2015: 
Sympatie obecenstva po celou dobu patřila SK Jihlava, jenž svou 
disciplínou odolal provokacím Třebíče a svou obětavosti docílil, že zlomil 
každý útok a prudký nápor na svou branku… Pro zajímavost uvádíme, že 
toto utkání skončilo nerozhodně 0:0. Národnostní neshody a nesváry mezi 
českými a německými byli šovinistickým kruhům obou stran vítány a 
využívány k tomu, aby odváděli sportovce k jiným myšlenkám. Úrovni 
sportu a kopané především, to ovšem neprospělo. 

Jihlavští Němci nelibě nesli existenci českého spolku v Jihlavě a zvláště v 
době před první světovou válkou byli iniciátory častých srážek příslušníku 
obou národností. 17. srpna 1902 konal se v Jihlavě župní sokolský slet. 
Před hotelem Beseda na dnešním náměstí Svobody byl sokolský průvod 
napaden tlupou zfanatizovaných Němců a došlo k první proti sokolské 
bitce. Za přihlížení německé policie došlo k četným zraněním českých lidí z 
města i okolí. Podobné "vyřizování účtů" stalo se později obvyklým i u 
fotbalistů. Čeští fotbalisté se na příklad rozhodli pro čevnenobílé dresy s 
rudou hvězdou na prsou. Ale protože Němci "prý" nositele těchto dresů 



 

12 

ohrožovali na životě, byly klubové v roce 1911 změněny na zelenou a 
bílou. Přesto však styky českých a německých fotbalistů v Jihlavě byli velmi 
časté. Žel, málokteré utkání -zvláště prvých mužstev-skončilo plným 
sportovním úspěchem. 

Buď nebylo utkání dohráno, nebo se neobešlo bez vyloučených hráčů. 
Podle dochovaných zpráv skončil regulérně, bez vyloučených a hráčů a 
ostatních nepřístojností, poprvé zápas rivalů SK a DFC AŽ 24. září 1927. 

Před rekordní návštěvou 700 diváků a za rozhodování Popílka zvítězili 
Němci v poměru 1:3 (0:3). 

Ke všem těmto okolnostem přistupovala ještě tíživá situace finanční, časté 
nedobrovolné měnění hřiště i nestálost 

funkcionářů. Začátky českého sportu nebyly v Jihlavě snadné a vzdejme 
proto dík všem obětavým průkopníkům, jehož si plným právem zaslouží 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci dubnu 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 

 
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  

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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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 

 

 


