
5/2015 

 

PANORAMA 

Časopis nejen pro zrakově 
postižené 



 

1 

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 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 

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 26. ročník 
Místem konání je jako obvykle sál Břetislava Bakaly neboli Bílý dům v Brně 
na Žerotínově náměstí 

20. 5. Jarní vycházka 
Odjezd z Jihlavy – autobusové nádraží č. 19 v 11:15 do obce Branišov. Zde 
bude prohlídka zrekonstruovaného kostela s průvodcem. Odchod pěšky do 
Zbilid (cca. 5 km). Pro nechodící odjezd autobusu do Zbilid v 13:00. Ve 
Zbilidech možnost Bowlingu (nahlásit počet minimálně den předem) nebo 
posezení v místním penzionu či hospůdce. Možnost prohlídky obce a jejího 
blízkého okolí. Odjezd zpět v 15:53.  

21. 5. Společenské odpoledne s hrami 

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

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

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 
 

4. 6. Prohlídka ZOO Jihlava 
11. 6. Promítání fotek 
17. 6. Přednáška dispečera hasičského sboru ing. Milana Vopálenského 
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18. - 28. 6. Bulharsko/Primorsko - Hotel Tropicana 
26. 6. - 28. 6. Oblastní olympiáda ve Svratce 

 
*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

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 
 

Platnost parkovacích průkazů OZP 

Ještě jednou se vracíme k platnosti parkovacího průkazu a označení O2 v 
souvislosti s výměnou průkazů ZTP či ZTP/P. 

Pokud je na parkovacím průkazu pro osoby s těžkým zdravotním 
postižením O 7, nebo na označení O 2 pro osoby s vážnou poruchou 
sluchu, uvedena doba platnosti delší než 31. 12. 2015, je opravdu 
nesmyslné, aby obce vyžadovaly výměnu těchto průkazu. Naši právníci se 
telefonicky ptali některých obcí s rozšířenou působnosti, do jejichž 
kompetence parkovací průkazy patří, zda se chystají vyzývat držitele 
parkovacích průkazů k jejich výměně. Bohužel jsme zjistili, že některé obce 
se k tomu skutečně připravují. Je to zbytečné otravovaní lidí, a také 
finanční zatěžování, protože je nutné dodat fotografii, dojet na obec apod. 

Obce mají nepochybně právo ověřit si, že držitel parkovacího průkazu a 
označení O 2 je nadále držitelem průkazu ZTP či ZTP/P. Žádný zákon 
neopravňuje obce k výměně parkovacího průkazu a označení O 2. 
Oslovíme Svaz měst a obcí, aby upozornil jednotlivé obce, že v případech, 
kdy jsou parkovací průkazy a označení O 2 vydány na dobu trvalou, 
nedocházelo k jejich výměně. 

Vážení přátelé, včera jsme, společně s Asociací poskytovatelů sociálních 
služeb, napsali dopis paní ministryni Michaele Marksové se žádostí 
urychleného zaslání zálohy na celostátní projekty pro poskytovatele 
sociálních služeb. MPSV ČR mělo do 31. 3. 2015 poslat zálohu ve výši 60 % 
poskytnuté dotace. Dosud však tito poskytovatelé neobdrželi žádnou 
zálohu ani rozhodnutí o poskytnutí dotace. Naopak, v uplynulých dnech 
všichni poskytovatelé obdrželi omluvný e-mail, že došlo ke kolapsu IT 
programu, tudíž zálohy nemohou být rozeslány. Vyzvali jsme paní 
ministryni, aby nám co nejdříve sdělila, kdy zálohy budou rozeslány. 



 

6 

K velkému zpoždění rozesílání záloh na sociální služby došlo také v Praze, 
kde dosud zálohy nebyly poukázány. 

Vážení přátelé, považujeme tuto věc za velmi vážnou. Stát vyžaduje přesné 
dodržení všech termínů, jinak okamžitě vyřazuje žádosti z formálních 
důvodů. Měl by první plnit to, co vyžaduje od ostatních. Rádi bychom 
věděli, jaké potíže vám činí pozdní rozeslání záloh. Prosím, abyste mi vaše 
zkušenosti napsali na moji adresu v.krasa@nrzp.cz. 

Přeji Vám všechno dobré. 

 

Mgr. Václav Krása 
Předseda NRZP ČR 

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

ZAJÍMAVOSTI 
 

Vaříme s Ilou 
 
Pečené brambory se slaninou a nivou 
 
Pro dva potřebujeme: 
6 středně velkých brambor, balíček krájené slaniny (cca 100 g), niva - 
balíček, zakysaná smetana - kelímek, 1-2-stroužky česneku, malinko soli 
opravdu málo. 
Pečící plech, nebo zapékací mísa vyložená pečícím papírem 
 
Postup: 
Dobře omyté brambory rozkrojte a naskládejte na plech rozkrojenou 
stranou vzhůru.  
Pečte ve vyhřáté troubě asi 20 - 30 minut. Zda jsou hotové, vyzkoušejte 
vidličkou - musí být jen měkké, ale nesmí se rozpadat. 
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Na skoro pečené brambory naskládejte po plátku slaniny. Pečte ještě 
5 minut. Pak přidejte rozdrobenou nivu - nechte brambory s nivou zapéci. 
Budou se zapékat asi 5 - 10 minut - každá trouba peče trochu jinak 
 
Česneková omáčka: 
Zakysanou smetanu smíchejte s nastrouhaným, nebo prolisovaným 
česnekem. 
Hotové brambory můžete namáčet do česnekovéhé omáčky.  
 
P. S.: Brambory je důležité vybrat buď jen velké, nebo malé. Když dáte na 
plech různě velké, jedny budou už pečené a druhé by byly ještě tvrdé. 
Doba pečení je závislá na velikosti brambor a vaší troubě.  
Pečící papír dávám na plech tak, aby byl větší než plech - tím, že papír 
zakryje i boky plechu, nebo pečící mísy, odpadá velké drhnutí po pečení.  
Sýr na brambory můžete dát i jiný, ale já mám nejraději nivu, je chuťově 
nejvýraznější. 

Vaše Ila 
 

Svatba v máji – pověra a skutečnost 

Květen, již prvním dnem odstartován polibkem pod rozkvetlým stromem, 
je měsícem lásky. Dny se stále prodlužují, kvetou šeříky a večery jsou 
dlouhé, teplé a voňavé. Ideální čas pro romantická dostaveníčka a zdálo by 
se, že i pro svatby.  

Češi jsou ovšem stále v zajetí pověry „Svatba v máji, do roka máry“, 
případně v jiném znění „Svatba v máji, nevěsta na máry“. Matriky 
skutečně v květnu zaznamenávají nejmenší počet uzavřených manželství 
za celý rok (zajímavé je, že stejná statistika platí i pro registrované 
partnerství). Naopak největší nával mají na radnicích a u oltářů v červnu a 
v prázdninových měsících. 

Pojďme se společně podívat na zoubek této pověře a ukázat si, že v 
současné době již květnová svatba nepředstavuje žádné nebezpečí. Pověra 
je totiž založená na historické skutečnosti, která dnes již neplatí. 
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Ve starších dobách květnová svatba znamenala pro nevěstu dvojí riziko. 
Většinou otěhotněla krátce po obřadu, přičemž v následujících letních 
měsících ji čekala tvrdá práce na poli. Tou dobou přitom ještě o svém 
požehnaném stavu ani nemusela vědět, při práci se nešetřila a letní rutina 
na poli tak mohla skončit potratem, který s sebou mohl přinést řadu 
dalších komplikací. 

Další riziko představoval i samotný porod. Miminko počaté po květnové 
svatbě nejčastěji spatřilo světlo světa v únoru nebo v březnu, na přelomu 
zimy a jara. Tou dobou už lidem docházely zásoby a v jídle se museli hodně 
uskromňovat. Rodička byla slabá, trpěla nedostatkem vitamínů a nezřídka 
se stávalo, že porod nepřežila. Chladné měsíce nebyly ideální ani pro 
novorozeně, které také někdy bojovalo o život. 

Podobná rizika už nám nyní nehrozí. V době moderní techniky a medicíny 
se přece nemusíme bát toho, že by žena o své dítě přišla, aniž by k tomu 
byl důvod, je přece lékaři neustále sledována a monitorováno je i její 
dosud nenarozené dítě. A pokud půjdeme ještě dále, kojenecká úmrtnost 
je v naší republice nejnižší, což je jistě dobré znamení vypovídající o tom, 
jak vysoká je úroveň a kvalita péče o děti. 

Svatbu bychom tak měly naplánovat především podle toho, jak se hodí 
nám a našim rodinám. Ze strany maminek a babiček se stále ještě můžeme 
setkat s odporem, proti němuž by ale mohl zafungovat argument, že volné 
červnové termíny již prostě nejsou. Ve výsledku tato pověra hraje pro nás, 
neboť rezervace termínu, restaurace a vypůjčení šatů budou v květnu 
opravdu méně náročné. 

Závěrem ještě zmíníme, že ve světě se s podobnou pověrou nesetkáme a 
květen je oblíbeným měsícem pro svatebčany. V květnu 2000 si Angelina 
Jolie brala Billyho Boba Thorntona (a oba jsou stále naživu, byť ne spolu), v 
květnu 1967 si Elvis Presley bral svou ženu Priscillu a v květnu 1954 
vstoupili do svazku manželského Kirk Douglas a Ann Buydensová, kteří 
jsou stále spolu. Za zmínku stojí i svatba španělského korunního prince 



 

9 

Felipa s bývalou novinářkou Letizií Ortizovou. Z českých celebrit se v 
květnu ženil například Aleš Valenta. 

Zdroj: http://www.dama.cz/zabava/svatba-v-maji-povera-a-skutecnost-14900 

 

Tmavomodrý festival 2015 

Opět po roce srdečně zveme všechny ty, kdo mají rádi hudbu v jejích 
rozličných podobách na Tmavomodrý festival! 

V letošním roce vstupuje tato mezinárodní hudební přehlídka uměleckých 
aktivit zrakově postižených dětí a mládeže do svého 26. ročníku. 

Festival se uskuteční ve dnech 14. – 16. května 2015 opět v prostorách 
Sálu Břetislava Bakaly v Brně, a můžete se těšit na koncerty, divadelní 
představení a bohatý doprovodný program připravovaný se spolupráci s 
Tyflocentrem Brno, o.p.s. 

Z letošního programu můžeme již nyní prozradit, že kromě tradiční páteční 
přehlídky vystoupení účastníků festivalu se svým programem zahrnujícím 
sborový zpěv, sólová, instrumentální a pěvecká vystoupení i kapely, si 
návštěvníci budou moci poslechnout i Příhody kluka BomBarďáka… 

Těšíme se v květnu na vás - přijďte společně prožít, co jste ještě neviděli. 

Zdroj: www.tmavomodry.cz 

 

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

PRANOSTIKY 
 
Sníh v máji - hodně trávy. 
Studený máj - v stodole ráj. 
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj. 
Suchý březen, mokrý máj - bude humno jako ráj. 
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. 
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. 
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V máji vlhko, chladno - bude vína na dno. 
Mokrý máj - v stodole ráj. 
Mokrý máj - chleba hoj. 
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. 
Májová kapka platí dukát. 
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 
Na mokrý květen přichází suchý červen. 
Deštivý květen - žíznivý říjen. 
V květnu věrtel dešťa - hrstka bláta. 
Májová voda vypije víno. 
Večerní rosy v máji hodně sena dají. 
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem. 
Když máj vláhy nedá, červen se předá. 
Suchý květen - mokrý červen. 
Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 
V máji hřímoty nedělají trampoty. 
Když se v máji blýská, sedlák si výská. 
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP 
 
"Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?"  
"Více méně politikou."  
"Máš pravdu, mně se taky nechce dělat!" 
--------------------------------------------------------------------- 
Jak mezi politiky najdete tri naproste blbce? 
Namatkou!
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 
Pokračování z čísla 4/2015: 
Po ustavující schůzi konané 8. dubna 1910 byl prozatímní výbor ještě 
doplněn místopředs. Koštálem zástupcem kapitána Bičištěm a 2 
přísedícími Vodičkou a Havelkou. Nový člen výboru Havelka si vysloužil 
ostruhy dobrým činem: Podařilo se mu opatřit laciný míč za pouhých 6 
korun a proto bylo rozhodnuto zahájit pravidelné tréninky každé nedělní 
odpoledne a dle  možnosti i ve všední dny. Jihlavské fotbalové novorozeně 
mělo tedy to nejnutnější k zahájení své činnosti. Zanedlouho se však 
vyskytly první potíže. Kapitán si stěžoval, že tréninky jsou málo 
navštěvovány, správce potřeb hlásí, že branky nejsou dosud hotovy. Zato 
pokladník si libuje, že už má na hotovosti 30, 15 korun. Přesto však odbor 
rostl a v den první valné hromady, čítal již 33. činných a 15 přispívajících 
členů. Tato valná hromada určila též nové vedení: Předsedou byl zvolen 
opět Štancl, místopředsedou Košťal jednatelem Novák, kapitánem 
Boháček. Ještě jedno rozhodnutí valné hromady stojí za zmínku: dosavadní 
bílý dres doplnit rudou hvězdou. 

Po pilném tréninku a dobré přípravě došlo v neděli 28. srpna prvému 
vítěznému utkání v Mor. Budějovicích se Sportovním kroužkem Mor. 
Budějovice v poměru 7.2. Toto prvé vítězné utkání vylíčíme vlastními slovy 
kapitána Boháčka: 

Nastoupili jsme v tomto sestavení: Vodička - Boháček, Kohout, Paur, 
Bičistě, Havelka - Čížek, Novák, Kartouz, Schlesinger, Náhradník. 

  Za Jihlavy skórovali Schlesinger 2  Paur  2 Kartouz, Čížek a jeden gól 
vlastní. 

Budějovičtí ihned z výkopu podnikli silný útok na bránu Jihlavy, která byla 
také dosti ohrožena, avšak obrana a brankář mařili všechny pokusy 
prohnati míč brankou. Nato se hra přenášela střídavě na obě půle hřiště. 
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Teprve po půlhodinovém boji střílí pravá spojka na bránu, bek se zachránit 
hlavou, avšak míč odráží se do branky. V několika minutách na to získává 
Jihlava nového úspěchu. 

Poločas 2:0 pro Jihlavu, do kteréžto doby vynikala hra ostrostí z obou 
stran. Po poločase Budějovičtí ochabují, čeho Jihlava využitkuje a ohrožuje 
neustále branku jejich a zaznamená další 4 úspěchy pro Jihlavu. 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci květnu 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 

Mokošová Simona Kováčová, Slovensko 

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



 

14 

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

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 

 

 


