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Číslo 5/ročník 12                          1.5.2014 

 

 
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 5. 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. 
Vede: 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 květen 
6.5. Sbírka „Bílá hůl“ a Den otevřených dveří Tyflo 

Vysočina Jihlava o.p.s. 

 

9.5. K prameni řeky Jihlavy - vycházka. Vede Lubomír 

Nechvátal a Jan Feldbabel. Sraz na nádraží ČD v 9:30, 

odjezd do Jihlávky v 9:52 Jihlávka 10:46. Zpět z 

Jihlávky v 16:09, Jihlava 17:14. 

 

15.5. Promítání fotek s Janem Strnadem - Popice 
 

24.5.-31.5. Slovensko, termální lázně Podhájská 

           Penzion Andrejka - od koupaliště vzdálen 75 m 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

 

Zájezdy a rekondiční pobyty v roce 2014 
 

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 

 

 

Pozvánka 
Setkání s JUDr. Richardem Falbrem, které se koná dne 13. 

května 2014 od 14 hodin v sále restaurace Kozlovna 

(KRYSTAL) na Žižkově ulici v Jihlavě. 

Program: Povídání o Evropském parlamentu 

       K tanci, poslechu a gulášku hraje živá hudba 

Srdečně zve Krajská rada seniorů Kraje Vysočina   
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny 

SONS 

 

V  květnovém článku se zaměříme na téma: 

1.  Seznámíme se se záměry Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR s průkazy osoby se zdravotním 

postižením a zamýšlenými změnami v posuzování 

stupně závislosti pro účely příspěvku na péči. 

Plány Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti 

průkazu osoby se zdravotním postižením a posuzování 

stupně závislosti pro účely příspěvku na péči 

V pátek 11. dubna t.r. se uskutečnila schůzka, kterou svolalo 

MPSV a na niž pozvalo představitele zainteresovaných 

subjektů. Jednání předsedala náměstkyně pro sociální a 

rodinnou politiku Mgr. Zuzana Jentschke Stőcklová, 

přítomna byla i paní ministryně Mgr. Michaela Marksová.  

Ústy nejvyšších představitelů MPSV a odboru posudkové 

služby byly se zástupci klíčových organizací hájících zájmy 

osob se zdravotním postižením, registrovaných 

poskytovatelů sociálních i pečovatelských služeb 

diskutovány resortní záměry s provedením   

1. výměny průkazů mimořádných výhod za průkaz 

osoby se zdravotním postižením a 

2. změny v posuzování stupně závislosti na pomoci jiné 

fyzické osoby pro účely příspěvku na péči. 
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Ad 1. 

Ohledně výměny průkazů se MPSV rozhodlo pro 

držitele starších průkazů co nejvstřícnější a pro posudkovou 

službu ekonomicky co nejméně náročnou cestu. U všech osob 

by mělo dojít k automatické výměně starších průkazů za 

nové, se stejným stupněm a se stejným datem platnosti, jaké 

bylo uvedeno na průkazech starších. K výměně by mělo dojít 

bez zahájení správního řízení, tudíž i bez přeposuzování 

nároku. Úřad práce si je zcela jist, že je schopen výměnu 

automaticky provést u všech osob, které jsou zároveň 

příjemci příspěvku na mobilitu, u ostatních osob bude 

vzhledem k údajné nejistotě schopnosti tyto osoby vyhledat 

vhodné, aby se tito držitelé v případě neoslovení sami o 

výměnu přihlásili. Co se piktogramů týče, zde bude nutné 

podat „osvědčení“, že osoba má na piktogram nárok; 

k tomuto osvědčení postačí fakt, že jej dosavadní průkaz 

obsahoval. V případech, kde by tomu tak nebylo, by bylo 

nutné nárok na piktogram osvědčit jiným způsobem, 

pravděpodobně tedy novým posouzením zdravotního stavu. 

MPSV deklarovalo, že byl-li někomu ať už na průkazu či 

v posudku lékařské posudkové služby přiznán nárok na 

průkaz trvale, tedy bez omezení platnosti, mělo by to být 

respektováno. Tuto platnost nároku je ovšem třeba oddělit 

od platnosti průkazu, tedy data uvedeného toliko na samotné 

kartičce, zde bude ponechána maximální desetiletá, resp. 

pětiletá platnost. Toto omezení MPSV omezuje nutností 

výměny všech karet z důvodu opotřebení, atp. 

K prosazení tohoto záměru bude ovšem třeba upravit znění 

současného zákona, což má MPSV v úmyslu provést cestou 

poslaneckého návrhu. 
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Ad 2. 

Ministerstvo vnímá některé systémové problémy 

související se způsobem hodnocení stupně závislosti pro 

účely příspěvku na péči, a proto se rozhodlo usilovat o 

následující změny: 

a) měla by být významně posílena role sociálního šetření 

oproti posudku vydávanému lékařskou posudkovou 

službou okresní správy sociálního zabezpečení; 

b) pro účely kvalitního provedení sociálního šetření by 

měl vzniknout pro každý posuzovaný případ jakýsi 

vícečlenný hodnotící tým, v němž by měl kromě 

vedoucí úlohy sociálně-zdravotního pracovníka, mít 

místo též ošetřující lékař posuzované osoby; 

c) mělo by dojít k navýšení počtu a rozšíření okruhu 

vzdělání současných sociálních pracovníků tak, aby se 

z nich stali „sociálně-zdravotní pracovníci“; 

d) v nejbližší době MPSV neuvažuje o zásadní změně 

základních životních potřeb uvedených v zákonu, 

nicméně je nakloněno změnám prováděcí vyhlášky, 

v níž jsou jednotlivé základní životní potřeby 

rozpracovány. Za tímto účelem budou vytvořeny 

pracovní skupiny, do kterých by měly být organizace 

hájící zájmy osob se zdravotním postižením v blízké 

době přizvány. 

 

K představenému záměru proběhla diskuse, během které 

zaznívaly vesměs hlasy vítající posílení významu sociálního 
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šetření, coby přiblížení rozhodování žadateli. Vzhledem 

k tomu, že z přednesených tezí nevyplývalo, kdo je přesně 

míněn „ošetřujícím lékařem“, vznesl prezident SONS Mgr. 

Václav Polášek oprávněnou pochybnost, zda praktičtí lékaři 

mohou být dostatečně erudovanými v problematice 

zrakového postižení. Odpovědí bylo konstatování, že 

„ošetřujícím lékařem“ je míněn lékař specialista; jak tomu 

však bude v případě kombinace několika zdravotních 

postižení u jednoho žadatele, jsme se z odpovědi nedověděli. 

JUDr. Pavel Ptáčník zdůraznil skutečnost, že v krátké době 

(od vzniku zákona o sociálních službách) se jedná již o třetí 

koncepci posuzování a že s ohledem na princip právní jistoty 

uživatelů doporučuje její velmi pečlivé uvážení před pokusy 

o zavedení do praxe. Mgr. Václav Krása konstatoval, že 

NRZP by i nadále v krátkodobém horizontu uvítala změnu 

nejen prováděcí vyhlášky, ale i zákonného zakotvení 

základních životních potřeb. Koncepce byla vřele vítána 

zástupcem poskytovatelů sociálních služeb, který zároveň 

zdůrazňoval potřebu zvýšení kontroly využívání příspěvku 

na péči. 

V závěru představitelé MPSV konstatovali, že vítají dosažení 

plného konsensu v prvním projednávaném bodu, v druhém 

bodu vnímají podporu v posilování role sociálního šetření; 

k dalším otázkám by se měly vyjádřit plánované nově 

ustanovené pracovní skupiny. 

 

Luboš Zajíc 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

První máj - lásky čas 

Májové oslavy patří mezi české tradice spoustu let. Patří sem 

vesnické veselice spojené se stavění Májky, ale i městské 

studentské slavnosti - Majáles. Pro lidi z Prahy a okolí je 

tento den spojen s procházkou na Petřín a se zvykem nošení 

kytice k soše Karla Hynka Máchy. 

Stavění májek 

Tradice říká, že by se v předvečer 1. května měli chlapci 

vypravit do lesa, kde by měli useknout, co nejvyšší strom. 

Jelikož se jedná o symbol jara, měla by to být bříza. Ovšem 

nemusí to být pravidlem. Někde zdobí smrk, borovici či 

jedli. Tento strom se oklestí (u břízy se ponechává špička a  

ozdobí se věncem, šátky, fáborky, pentlemi, květinami. Tuto 

májku poté v každé vsi na návsi (někde i na tajném místě) 

postaví a po celou noc bedlivě hlídají, aby jim ji přespolní 

nemohli podříznout a ukrást. Ještě stále někde přetrvává 

tradice, kdy jednotlivé obce mezi sebou soutěží o to, kdo 

ukradne více májek. 

V některých krajích je poté zvykem na 1. máje vysypávat 

chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin spojit domy 

zamilovaných dvojic. V Rakousku dodnes přetrvává tradice, 

že si milenci před svými domy kreslí v tento den srdce se 

svými jmény. 
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Kytka a Věneček 

V první květnovou neděli obcházejí chlapci s májkou stavení 

a děvčata jim dávají dárečky, poté se všichni z vesnice 

setkají na návsi či v hostinci na májové veselici, které se 

říkalo Kytka. Pokud večer organizují děvčata - obcházejí 

s májíčkem (stromečkem na dřevěném talíři), na který jim 

sousedé dávají peníze, na zaplacení muzikantů či 

občerstvení. Této oslavě se říkalo Věneček - dívky dávaly 

před hospodou chlapcům zelený věnec, který poté společně 

věšeli nad dveře hostince. 

Polibek pod rozkvetlou třešní 

K tomuto dni se taktéž vztahuje nám dobře známá lidová 

moudrost: Dívka na prvního máje nepolíbená, do roka 

uschne. Z toho vznikla tradice, že by každá dívka měla být 

políbená pod rozkvetlou třešní nebo břízou.  

Majáles 

Oslavy jara a lásky, které se nesly v duchu studentské 

veselice se u nás objevily v 19. století. Tato tradice byla 

poprvé pozastavena v období 2. světové války, opět 

obnovena byla až v 60. letech a poté opět zakázána po roce 

1968. Poslední Majáles, kterého se zúčastnily desetitisíce lidí, 

se v Praze konal v roce 1990. Tehdy tu vystoupil americký 

básník Allen Ginsberg poukazující na špatný stav životního 

prostředí na Zemi. Nicméně každoročně se konají menší 

akce jak v Praze, tak v dalších často univerzitních městech. 
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Zdroj: Dana Sokolová, 

http://www.novinky.cz/zena/styl/83522-prvni-maj-lasky-

cas.html 

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

KVĚTNOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Deštivý květen – žíznivý říjen. 

 Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena 

dají. 

 Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 

 Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

 Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. 

 Když máj vláhy nedá, červen se předá. (Máj-li déšť 

nedá, červen se předá.) 

 Kdo se v máji ožení, přivodí si soužení. 

 Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

 Když se ozve v máji hrom, chyť kámen anebo strom. 

 Když se v máji blýská, sedlák si výská. 

 Květen – čas z květin pleten. 

 Májová kapka platí za dukát. 

 Májová voda vypije víno. 

 Májová vlažička – naroste travička. Májový deštíček - 

poroste chlebíček. 

 Mnoho chroustů v máji – dobrý rok. 

 Mokrý máj – chleba hoj. 

 Mokrý máj – v stodole ráj. 

 Na mokrý květen přichází suchý červen. 

 Není-li květen ani příliš studený, ani příliš mokrý, 

naplňuje stodoly a sudy. 

 Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí. 
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 Sníh v máji, hodně trávy. 

 Studený máj, ve stodole ráj. 

 Suchý březen, chladný máj – bude humno jako ráj. 

 Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj. 

 Suchý květen – mokrý červen. 

 Svatba v máji volá na máry. 

 V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. 

 V květnu věrtel dešťa – hrstka bláta. 

 V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 

 V máji hřímoty nadělají trampoty. 

 V máji vlhko, chladno – bude vína na dno. 

 Večerní rosy v máji hodně sena dají. 

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

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

Farář jde po vesnici a vidí billboard - na něm je ukřižovaný 

Ježíš a nápis: "Naše hřebíky udrží všechno!" Farář je 

pobouřen a vysvětlí majiteli železářství, že to je rouhání. 

Majitel ho ujistí, že dá vše do pořádku. Druhý den je na 

billboardu jen prázdný kříž, dole v blátě se válí Ježíš a nápis 

praví: "S hřebíky od nás by se to nestalo!" 

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

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

Kamenice u Jihlavy - vojenský poklad 

 

  Jedeme-li po místní komunikaci a po tak zvaných 

okreskách z Jihlavy na Třebíč, projíždíme městysem 

Kamenice u Jihlavy. Právě tato obec se dostala do lidových 
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pověstí. Bylo to v době Napoleonských válek, kdy sem zavítal 

a dá se říci i zabloudil menší oddíl francouzských žoldáků. 

Vybrali si vhodné místo, rozbili tábor a chystali se ulehnout. 

Byli totiž po dlouhých přesunech velmi znaveni. Velitel ještě 

vybral několik silných vojáků, aby zakopali vojenskou 

pokladnu hluboko do země. Ostatní muži potom spali jako 

zabití. Uprostřed noci však byli probuzeni poplašným 

hlasem polnice. Vojáci byli ihned na nohou. Polní tábor byl 

pod rouškou noci přepaden a nepřítel byl ve velké přesile. V 

krátkém boji byl celý oddíl poražen a nepřátelé odtáhli. 

Ráno došli místní lidé na bojiště a z posuňků těžce raněného 

žoldnéře se dozvěděli, že někde na poli je zakopána vojenská 

pokladna. Pak muž zemřel, aniž by řekl něco více. Poklad se 

nikdy nepodařilo najít. Bojišti, kde byli Francouzi pobiti, se 

říká "U Zabitýho". 

Dodnes prý v místě, kde je pokladnice ukryta, hořívají v 

době otevírání pokladů  zakopané francouzské peníze. 

                                                                                                        

                                                     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. 

------------------------------------------------------------------------- 

Prosíme všechny členy, klienty a čtenáře časopisu 

Panorama, aby i nadále vyfukovali vajíčka a přinesli nám je 

do sídla organizace, Havlíčkova 38, Jihlava. Za projevenou 

ochotu předem děkuje pan Stanislav Kejval. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

V měsíci květnu oslaví členové ON své narozeniny: 
Ďásková Zdeňka 
Dohnalová Marie 
Dokulilová Věra 
Gaňa Stanislav 
Hegnerová Ladislava 
Kacafírková Marie 
Kočí Milada 
Moravec Aleš 
Podhájecká Helena 
Slavíková Jana 
Sobotová Jana 
Teclová Emilie 

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: 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. 


