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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 

  

Simulovaná zvuková střelba - každých 14 dnů, liché týdny 
pondělí v klubovně od 14:00 
Vedou: Lubomír Nechvátal, Erika Gaňová 
Kontakt:  telefon 567 155 083, 603 410 605, 776 805 838, 
608 805 838 
 
Pletení - každých 14 dnů, sudé týdny pondělí, v klubovně  
Od 9:00 hodin. 
Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 567 155 083 
 
Cvičení „Aby záda nebolela“ - každou středu 9:00-10:00  
klubovna Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.  
Vede: Ivana Rytychová, Mob. 728 460 886 
 
Bowling - každých 14 dnů, sudé týdny, středa od 15:00  
Snack bar, Havlíčkova 58, Jihlava. 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
Kontakt: Pavel Hegner, telefon 567 155 083, 776 805 838, 
608 805 838 
 
Plavání - každý čtvrtek od 10:00, Vodní ráj Jihlava 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
Kontakt: Pavel Hegner, telefon 567 155 083, 776 805 838,  
608 805 838 
 
Klub - každý čtvrtek od 14:00, klubovna Tyflo Vysočina Jihlava 
o.p.s. 
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Vede: Erika Gaňová 
Kontakt: telefon 567 155 083, 603 410 605, 776 805 838, 
608 805 838,  
 
Masáže  

- klasické masáže (záda +šíje) vždy v úterý 7:00-14:00 a ve 
středu 7:00-9:00 a 10:00-14:00 hodin v prostorách 
obecně prospěšné společnosti Tyflo ČR na pobočce 
Jihlava (Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava) - objednání po 
domluvě. Masáže provádí zkušená masérka paní Ivana 
Rytychová, objednávat se můžete na shora uvedených 
telefonních číslech. Členové ON mají výrazné slevy!!! 

 
- Od ledna 2015 nabízí své služby pan Ladislav Limberk. Je 

to zkušený masér, který působil řadu let v nemocnici v  
Ivančicích. 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!!! 

 
Kontakty na maséry: Ivana Rytychová 728 460 886 
   Ladislav Limberk 604 878 308 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PLÁNOVANÉ AKCE NA DUBEN 

1. 4.  Jarní shromáždění členů Organizace nevidomých, 
Havlíčkova 38, Jihlava klubovna v 15:00, beseda s P. 
Josefem Pokorným o včelařství, hudební skupina Lausovi 
zahrála k tanci a poslechu 

2. 4.  Turnaj v Showdownu jednotlivců - Havlíčkova 38, Jihlava. 
Celorepubliková akce 

2. 4.  Ždírec nad Doubravou – Vycházka na bledule. Odjezd v 
9:20 nádraží ČD Jihlava. Návrat kolem 15:00 hodin 

7. 4.  Promítání fotek s Janem Strnadem 

9. 4.  Botanická zahrada v Praze Troji – Motýli. Organizuje 
Fanynka Čermáková 

14. 4.  Společenské odpoledne s hrami 

21. 4.  Promítání filmu pro nevidomé 

22. 4.  Termální lázně Laa an der Thaya/Rakousko. Jednodenní 
zájezd 

27. 4.  Třebíč- prohlídka dílny , pekárny a kavárny pro postižené 
VRÁTKA 

30. 4.  Pálení čarodějnic Popice - arboretum, výstava květin, živá 
hudba Lausovi, opékání špekáčků. Odjezd v 11:55 
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Masarykovo nám. Dolní MHD č.7. Návrat Před 
17.hodinou 

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

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 

3. 5.  Sbírka „Bílá hůl“ 

5. 5. Den otevřených dveří Tyflo ČR o.p.s. 

12. 5.  Povídání o jižní Americe s Janou Novotnou s Promítáním 
fotografií 

12. 5. - 14. 5. Tmavomodrý festival 26. ročník. Místem konání je 
jako obvykle sál Břetislava Bakaly neboli Bílý dům v Brně 
na Žerotínově náměstí 

13. 5.  Vycházka s Ivanou Rytychovou, bowling - Zbilidy 

19. 5.  Společenské odpoledne s hrami 

26. 5.  Vzpomínka s ukázkami na harmonikáře Stanislava Gaňu 

28. 5. -  4. 6. Slovensko/Podhájska - týdenní pobyt v termálních 
lázních 

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

AKCE, POHYBY A REKONDICE 

22. 4.  Termální lázně Laa an der Thaya 

28. 5. - 4. 6. Termální lázně Podhajská (Slovensko) 

3. 6. - 10. 6. Zájezd do Řecka – Kréta/Marirena Hotel*** 

18. 6. - 25. 6. Sjíždění řeky Otavy 

8. 7. - 10. 7. Sportovní Olympiáda – Svratka 2016 

24. 7. - 30. 7. Selský dvůr Daňkovice – rekondiční pobyt 

13. 8. - 20. 8. Ozdravný pobyt na Kuklíku - Penzion Kukla 

12. 10. - 13. 10. Zájezd do vinného sklepa ve Znojmě - 
Sedlešovicích 

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

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 

ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 1: 
Starobní důchody, část I 

 „Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) 
ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi 
nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací 
zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s 
důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, 
proto ČSSZ některé z nich vysvětlí. 
 
Praha 22. 3. 2016 

1. Léta odpracovaná před rokem 1986 se do důchodu 
nepočítají  
Není to tak. Je ale třeba rozlišit dva odlišné faktory – dobu 
pojištění/zaměstnání a výdělky. Pro nárok na důchod a jeho výši 
se započítávají doby pojištění (zpravidla zaměstnání či 
podnikání) získané od ukončení povinné školní docházky. Na 
délce doby pojištění pak závisí procentní výměra důchodu. Ta 
se počítá z osobního vyměřovacího základu – zjednodušeně 
řečeno z průměru výdělků v tzv. rozhodném období. Rozhodné 
období jsou tedy roky, za které se zjišťují výdělky pro výpočet 
důchodu. Začíná kalendářním rokem po roce, v němž člověk 
dosáhl 18 let a končí rokem, který předchází roku přiznání 
důchodu. Do rozhodného období se podle zákona 
o důchodovém pojištění nezahrnují roky před rokem 1986. Výši 
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důchodu tedy neovlivní výdělky získané před rokem 1986, doba 
pojištění získaná před tím rokem však ano. 

2. I když mám málo let pojištění a nízké výdělky, musím dostat 
důchod alespoň ve výši životního minima 
Minimální důchod a životní minimum není totéž. Minimální 
výše procentní výměry důchodu je stanovena zákonem 
o důchodovém pojištění. Činí 770 Kč. K ní náleží základní 
výměra důchodu, která v roce 2016 činí 2 440 Kč. Minimální 
výše důchodu přiznaného v roce 2016 tedy činí 3 210 Kč. 
Důchod v této minimální výši může být přiznán v případech, kdy 
sice lidé splní podmínku potřené doby pojištění, ale 
v rozhodném období nemají buď téměř žádné, nebo velmi nízké 
příjmy a důchod jim jednoduše řečeno „není z čeho vypočítat“. 

3. Veškeré doby, které mi chybí, si můžu dobrovolně doplatit 
To bohužel není možné. Dobrovolné důchodové pojištění sice 
existuje, ale nelze ho použít univerzálně ve všech situacích. 
Přihlášku je možné podat nejdříve na dobu od 1. 1. 1996. Zákon 
stanoví, z jakých důvodů je možné se k dobrovolnému 
důchodovému pojištění přihlásit a za jakou dobu zpětně od 
podání přihlášky ho lze u každého z uvedených důvodů doplatit. 
Přihlásit se k němu lze i bez uvedení důvodů, v tomto případě je 
však doplacení možné jen jeden rok zpětně před podáním 
přihlášky. Nelze jím tedy pokrýt různé „mezery“ a doby „bez 
pojištění“, které má člověk v minulosti. 

4. Práce na dohodu se do počtu let pro nárok na důchod 
počítá 
Některá ano, některá ne. Je rozdíl mezi dohodou o pracovní 
činnosti a dohodou o provedení práce. Dohoda o pracovní 
činnosti zakládá účast na pojištění a do důchodu se započítává, 
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pokud nešlo o tzv. zaměstnání malého rozsahu, tj. pokud byl 
sjednán měsíční příjem alespoň 2 500 Kč. Činnost vykonávanou 
na základě dohody o provedení práce do 31. 12. 2011 není 
možné pro důchod započítat vůbec, od 1. 1. 2012 lze započítat 
ty měsíce, ve kterých zaměstnanec dosáhl z dohody příjmu 
vyššího než 10 000 Kč. Zaměstnávání vykonávané na zkrácený 
úvazek se do počtu let pro nárok na důchod započítává, je-li 
z příjmu odváděno pojistné. 

5. Být před důchodem evidovaný na úřadu práce je 
nevýhodné  
Evidence u úřadu práce má především za cíl pomoci 
nezaměstnaným lidem najít vhodné zaměstnání, zajistit 
rekvalifikaci a po určitou dobu bez práce poskytnout finanční 
podporu. Pro nárok na důchod a jeho výši se doba evidence 
u úřadu práce považuje za náhradní dobu pojištění. Započítává 
se ale pouze v zákonem stanoveném rozsahu. Vždy se doba 
vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání započítává, je-li 
vyplácena podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při 
rekvalifikaci, a také doba, po kterou se podpora 
v nezaměstnanosti neposkytuje, avšak osobě vedené v evidenci 
uchazečů o zaměstnání přísluší odstupné, odbytné nebo 
odchodné. Doba vedení v evidenci úřadu práce, po kterou 
podpora není vyplácena, se započítává v rozsahu nejvýše tří let; 
tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na 
důchod. Z doby získané před dosažením 55 let věku lze 
započítat pouze jeden rok. 

6. Důchod musí ve stáří dostat každý 
Není tomu tak. Dvěma základními podmínkami, které je třeba 
splnit, aby vznikl nárok na starobní důchod, je dosažení 
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zákonem stanoveného důchodového věku a získání potřebné 
doby pojištění. Riziko, že člověk „nedosáhne“ na starobní 
důchod, hrozí zejména při dlouhodobé nezaměstnanosti nebo 
takových formách práce, které nelze pro důchod započítat. 
Příčinou nesplnění podmínek pro důchod může být i doba 
strávená ve výkonu trestu, pokud odsouzený nebyl zařazen do 
práce, či pobyt nebo činnost ve státě, s nímž ČR nemá smlouvu 
o sociálním zabezpečení. Nesplnění podmínky potřebné doby 
pojištění nelze prominout. Je však možné si dobu, která do 
získání potřebného počtu let chybí, dopracovat. Důchod pak 
může být přiznán ode dne, kterým byla doba pojištění 
dodatečně získána. 

Zdroj: Tiskové zprávy MPSV  
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ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 2: 
Starobní důchody, část II 

Přestože jsou důchody často diskutované téma, panuje v této 
oblasti stále řada mýtů. Dotazy lidí se týkají oblasti výpočtu 
důchodu a všeho, co ovlivňuje výši důchodu jak pozitivně, tak 
negativně. Nejsou si jisti, co se pro důchod „počítá“ a co 
nikoliv. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto 
objasňuje další z omylů. 
 
Praha 24. 3. 2016 

1. Vykonávám-li souběžně dvě výdělečné činnosti, započítají 
se mi do důchodu obě  
V případě, kdy se kryjí dvě nebo více dob pojištění (např. hlavní 
a vedlejší pracovní poměr nebo souběžný výkon zaměstnání a 
podnikání), lze dobu do celkového součtu započítat pouze 
jednou. To platí i v případě, kdy se doba pojištění překrývá 
s náhradní dobou (např. výkon zaměstnání při současné péči 
o dítě). To zjednodušeně řečeno znamená, že v rámci jednoho 
kalendářního roku může být započítáno maximálně 365 dní 
účasti na důchodovém pojištění. Pokud souběžná výdělečná 
činnost zasahuje do rozhodného období, za které se zjišťují 
příjmy pro výpočet důchodu (od roku 1986 do roku 
předcházejícího přiznání důchodu), výdělky ze všech 
souběžných činností se sčítají. 

2. Často jsem byl na neschopence, to mi sníží důchod 
Pokud je člověk nemocný během výkonu zaměstnání, nemá to 
na délku doby, která se mu započítává pro důchod, vliv. Pokud 
doba dočasné pracovní neschopnosti spadá navíc do tzv. 
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rozhodného období, za které se zjišťují výdělky pro výpočet 
důchodu, musí být z tohoto období vyloučena. To v praxi 
znamená, že nedojde ke snížení (rozmělnění) průměru výdělků 
pro výpočet důchodu. Celkový souhrn příjmů v rozhodném 
období je rozpočítáván pouze na období, kdy byla vykonávána 
výdělečná činnost, což má na výši důchodu pozitivní dopad. 

3. Lidem, kteří pracovali v těžkých profesích, se důchod počítá 
výhodněji  
Rozdělení zaměstnání do tzv. preferovaných pracovních 
kategorií bylo zrušeno od roku 1993. Na výpočet důchodu podle 
současných předpisů nemá druh vykonávané práce vliv. 
Výjimkou jsou např. některé kategorie horníků, kteří mají 
stanoven odlišný (nižší) důchodový věk. Obecně platí, že na výši 
důchodu má vliv získaná doba pojištění a výdělky v tzv. 
rozhodném období, tj. od roku 1986 do kalendářního roku 
předcházejícího roku přiznání důchodu. 

4. Pokud přecházím do starobního důchodu z důchodu 
invalidního, je to nevýhodné  
Když příjemce invalidního důchodu dosáhne důchodového věku 
a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost 
prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) 
podle místa trvalého bydliště podat žádost o starobní důchod. 
Jestliže vypočtený starobní důchod bude vyšší než vyplácený 
invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném 
případě občanovi náleží nadále invalidní důchod v původní výši. 
Příjemcům invalidního důchodu, kteří dosáhnou 65 let věku, 
výplata důchodu nezaniká, pouze ho ČSSZ ze zákona 
automaticky změní na důchod starobní. Výše nově pobíraného 
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starobního důchodu však zůstane stejná, jako byla výše 
invalidního důchodu. 

5. Odškodné za pracovní úraz se do výpočtu důchodu 
nezahrnuje  
Naopak. Náhrady vyplacené zaměstnanci po skončení jeho 
pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu nebo 
z důvodu nemoci z povolání se pro výpočet důchodu 
započítávají. Je ale nutné předložit potvrzení zaměstnavatele 
nebo pojišťovny o částkách, které byly za jednotlivé roky před 
přiznáním důchodu na náhradě vyplaceny. Vzhledem k tomu, že 
ČSSZ odškodné za pracovní úraz a nemoc z povolání nevyplácí, 
je třeba uvedené potvrzení dodat při podání žádosti o důchod 
na OSSZ. 

6. Pokud je starobní důchod jednou přiznán, jeho výše už se 
nemůže (kromě valorizace) nijak změnit  
Je-li dodatečně doložena skutečnost, která nebyla při výpočtu 
důchodu k dispozici (např. doklad o době zaměstnání či 
výdělku), lze ji pro jeho výši zohlednit kdykoliv. Pokud se 
v důsledku nově prokázaných údajů navýší důchod, lze finanční 
částku doplatit až 5 let zpětně od data, kdy byly nové 
skutečnosti ČSSZ doloženy. 

Také výdělečná činnost po vzniku nároku na důchod, má na výši 
důchodu vliv. Musí však jít o činnost zakládající účast na 
pojištění. Procentní navýšení důchodu je v tomto případě 
závislé na tom, zda je činnost vykonávána při pobírání důchodu 
v plné nebo poloviční výši či bez pobírání důchodu a po jak 
dlouhou dobu. 
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Řadu praktických informací se „budoucí důchodci“ dozvědí 
z Příručky budoucího důchodce pro rok 2016, která je v tištěné 
podobě k dispozici na OSSZ a v elektronické verzi na webu ČSSZ. 
Specifické situace je vždy vhodné řešit s pracovníky okresních 
správ sociálního zabezpečení. 

Zdroj: Tiskové zprávy MPSV  

http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/160DF707-BB8D-417A-A87F-5C13D491812A/0/PBD_2016.pdf


 

15 

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

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 

Velký Meder/Slovensko 

Ve dnech 11. - 13. Března 2016 se uskutečnil třídenní zájezd do 
termálních lázní Velký Meder. Této akce se zúčastnilo 15 
zájemců převážně z Kraje Vysočina. Do Velkého Mederu jsme 
odjeli třemi auty již v pátek v časných ranních hodinách, 
abychom si vychutnali koupání v lázních. Prostředí bylo 
příjemné a voda v bazénech měla až 36 stupňů. Ubytováni jsme 
byli asi 400 m od lázní v příjemné rodinné vilce pana Fridricha. 
Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Dunajské Stredě, abychom 
vyzkoušeli i zdejší termální lázně. Tady se nám líbilo o trochu 
více, byla tu teplejší a hlubší voda a více atrakcí. Navrhujeme 
udělat sem v příštím roce týdenní pobyt. Do Jihlavy jsme se 
vrátili ve večerních hodinách. Děkujeme všem třem řidičům aut 
za jejich bezpečnou přepravu všech zúčastněných. 

Účastníci zájezdu 

 

Showdown duben 2016 

Dne 2. 4. 2016 se uskutečnil jarní turnaj v Showdownu 
jednotlivců. Akce probíhala od 10:00 hodin na Tyflo ČR o.p.s., 
Havlíčkova 38, Jihlava. Soutěže se zúčastnilo 10 hráčů. Hráči 
byly z celé České Republiky. Hrálo se na dvou stolech ve dvou 
skupinách. Během celé akce bylo zajištěno občerstvení. V tomto 
turnaji zvítězili: 1. místo Ladislav Rada – TJ Zora Praha z.s., 2. 
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místo Patrik Pavelka – Tandem Brno a 3. Místo Tomáš Rys – 
Tandem Brno. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří při tomto 
turnaji pomáhali. Velký dík patří hlavně rozhodčím: Václavu 
Doležalovi z Jihlavy a Renátě Vítové z Prahy. 

Účastníci soutěže 
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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 
 
Telefonicky, na telefonních číslech: 
567 155 083 
776 805 838 
Pavel Hegner 
 
 

mailto:tyflo-fundraiser@seznam.cz
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 

Třebíčský fotbal byl v prvých poválečných létech, hlavně 
zásluhou DSK Třebíč, velmi dobrým reprezentantem sportu 
Vysočiny. Tak Jihlavští odešli poraženi z Třebíče v poměru 3:0 a 
nepomohli ani výmluvy, že " ... v prvém poločase bylo klidné 
povětří a ve druhém se vzmáhal vítr a pomáhá domácím..." V 
dalších zápasech poráží v roce 1921 DSK Třebíč: Achiles Třebíč 
8:0, Velké Meziříčí 4:0, Olympii Pardubice 4:1, M. Budějovice 
3:2, a ještě jednou SK Jihlava 3:1. K velkému překvapení došlo v 
dubnu v Jihlavě. SK Achiles Třebíč poráží po pěkném výkonu 
jihlavský Rapid 5:0. 

Rok 1921 přinesl rovněž zvýšenou aktivitu házenkářek. Odbor " 
dámské házené " pořádal několik utkání se střídavými úspěchy. 
Odbor se stal členem " Svazu házené a ženských sportů " a 
počet členstva vzrostl. Uveďme alespoň jména těch, které 
založily tradici a slávu jihlavské české házené: Hrubá, Kottová, 
Machková, Hejsková, Fanča a Karla Sedláčkovy a Včeličková. 
Přes mnoho potíží zakotvila česká házená v Jihlavě pevně a 
jihlavská děvčata to dotáhla až k dvojnásobnému titulu 
přeborníka. (Tato informace již není aktuální, je čerpáno ze 
starších dokladů). Ale to poněkud předbíháme a vraťme se zase 
o několik desítek let zpátky. V květnu 1921 bylo v Jihlavě 
sehráno v české (dnes národní) utkání žen SK Jihlava - SK J. 
Hradec s výsledkem 2:2. Zde referát z Jihlavských listů: . . . naše 
družstvo se téměř vůbec nedostává k ráně. Jindřichův Hradec 
hraje všemi i těmi nejsurovějšími prostředky s tou jistotou, že 
zcela neschopný soudce jím vše promine. . . 
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 Pokračování příště… 
Nech 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

KULTURA V JIHLAVĚ 
 

DEN ZDRAVÍ V JIHLAVSKÉ NEMOCNICI 
7. 4. 2016 9:00 - 15:00 
V modré chodbě, spojující interní a diagnostický pavilon 
nemocnice. 
Prevence je základ: Poradna pro odvykání kouření, nutriční 
terapeuti, měření hodnoty glykémie a cholesterolu, prevence 
rakoviny prsu a prostaty (vyšetření žen na mamografu). 
Vyšetření znamének (v čase 9-12 hodin v ambulanci kožního 
oddělení). Cyklus přednášek pro veřejnost – velká zasedací 
místnost.  
Nemocnice Jihlava, www.nemji.cz 

 
VÍTÁNÍ JARA SLADKÝMI VÍNY 
9. 4. 2016 11:00, Masarykovo náměstí 
Stejně jako minulý rok připravíme v horní části Masarykova 
náměstí velkou degustační zónu s nejen sladkými víny. Čeká nás 
i snoubení jídel a vín, kulturní program i program pro děti. 
Vstupné zdarma. Přijďte s námi přivítat jaro! 
 
Cestovatelské promítání: ANDALUSIE A GIBRALTAR 
13. 4. 2016 18:00, Vysoká škola polytechnická Jihlava 
Od 18:00 hodin v posluchárně P3 Vysoké školy polytechnické 
Jihlava, Tolstého 16. Vstup ZDARMA. 
Pořádá: Katedra cestovního ruchu VŠPJ a cestovatelský klub 
JihlaVANDR. 

http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=21677&n=den%2Dzdravi%2Dv%2Djihlavske%2Dnemocnici&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=21679&n=vitani%2Djara%2Dsladkymi%2Dviny%2D11%2D00%2Dhod%2Dmasarykovo%2Dnamesti&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=21672&n=cestovatelske%2Dpromitani%2Dandalusie%2Da%2Dgibraltar&p1=1004
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V měsíci dubnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Králík Karel Brno 

Nývltová Jaromíra Praha 6 - Břevnov 

Kosová Naděžda Praha 9 Černý Most 

Moravcová  Eva Brno  

Gaňová Erika Praha 7 - Holešovice 

Čelko František Praha 5 - Smíchov 

Havlíková Lenka Praha  

Policar Jaroslav Jihlava 

Smejkalová Věroslava Jihlava 

Boudná Jaroslava Jihlava 

Budínová Alena Jihlava 

Vyhlidalová Anna Jindřichov u Krnova 

Michálková Olga Jihlava 

Cetlová Irena Jihlava 

Gurgulová Miluše  Pelhřimov 

Matalová Anna Jeseník 

Hladík Josef Velké Meziříčí 

Mareček Jan Jeseník  

 
 

Vážení oslavenci, gratulujeme Vám k Vašim narozeninám a 
přejeme vše nejlepší! 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sociální služby Tyflo ČR, o.p.s. 

Ředitel: Pavel Hegner 

Účetní: Marie Kubátová 

Administrativní pracovník: Věra Svobodová 

Odborné a sociální poradenství: Bc. Marek Miller DiS., 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Mária Nováková 

Průvodcovská a předčitatelská služba: Jaroslav Rokos, Milada 
Rokosová  

Osobní asistent: Zlatuše Hegnerová 

Masérské služby a cvičení: Ivana Rytychová - ON a 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 

 

 


