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Číslo 6/ročník 12                          1.6.2014 

 

 
ČASOPIS NEJEN PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

VYDÁVÁ: TYFLO VYSOČINA JIHLAVA o. p. s. 

Havlíčkova 4725/38, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567 155 083, Mob.: 776 805 838, 

E-mail: tyflo@seznam.cz, www.tyflovysocina.cz 
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Vážení čtenáři!  

Do rukou se Vám dostává 6. 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, mailujte. 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 červen 
 

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

Christian Beach ***+ 

12.6.    Promítání fotek s Janem Strnadem - Pančava, 1. máj 

28.6.-5.7.2014        Deštné v Orlických horách chata Deštná 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Zájezdy a rekondiční pobyty v roce 2014 

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 
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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 

 

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

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

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní 
poradny SONS 

Fotografie a podpis nevidomého při vydávání občanského 

průkazu 

 

Dotaz: „Chci požádat o vydání nového občanského průkazu. 

Jsem úplně nevidomý a vzhledem k poškození očí bych byl rád, 

aby na průkazu byla fotografie, na níž budu mít tmavé brýle, je 

to možné?“ 

Problematika fotografie a podpisů potřebných pro vydání 

občanského průkazu je řešena v zákonu o občanských 

průkazech (z. č. 328/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Věc je poněkud komplikována tím, že v současné době 

existují tři typy občanských průkazů, jak je upraveno v § 2 

odst. 2 zákona: 

a) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s 

kontaktním elektronickým čipem, 

b) občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, nebo 

c) občanský průkaz bez strojově čitelných údajů. 
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V praxi bude většina žadatelů požadovat vydání občanského 

průkazu pod písmeny a) nebo b), protože občanský průkaz 

bez strojově čitelných údajů má platnost omezenou pouze na 

nejdéle 6 měsíců, v některých případech dokonce pouze na 1 

měsíc. Jde o občanský průkaz „pro výjimečné situace“, 

např. při živelných katastrofách, apod.  

Pravidla pro zobrazení na fotografii jsou však v zákonu 

jednoznačně upravena právě pro občanský průkaz pod 

písmenem c), proto si nejdříve ocitujme § 4 odst. 3: 

"(3) Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 

odst. 2 písm. c) může občan u obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností příslušného podle odstavce 1. K 

tiskopisu žádosti zpracované obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností občan předkládá 2 fotografie o 

rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě 

občana, zobrazující občana v předním čelním pohledu, v 

občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými 

skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy 

od očí k bradě minimálně 13 mm (dále jen „fotografie“), 

které splňují požadavky na technické provedení, stanovené 

prováděcím právním předpisem. K žádosti lze v 

odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních 

důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí 

zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím 

identifikaci občana. Žádost musí být podepsána občanem, 

jemuž má být občanský průkaz vydán." 

Z tohoto ustanovení tedy jednoznačně vyplývá, že nevidomí 

občané mohou být foceni v brýlích s tmavými skly. 

Pravidla pro vydání občanského průkazu pod písmeny a) a 

b) (tedy průkazu se strojově čitelným kódem) upravuje 

ustanovení § 4 odst. 2 poněkud zdlouhavě, ale i přesto si je 

ocitujme téměř celé: 
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"Požádat o vydání občanského průkazu uvedeného v § 2 

odst. 2 písm. a) a b) může občan u kteréhokoliv obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností, u kterého byla žádost o vydání 

občanského průkazu podána, vyřizuje žádost s využitím 

údajů vedených v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v 

evidenci občanských průkazů, popřípadě v agendovém 

informačním systému evidence cestovních dokladů (dále jen 

„evidence cestovních dokladů“). Při vyřizování žádosti se 

současně pořídí digitalizovaná podoba občana; součástí 

zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k 

jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Pro tyto účely lze 

použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla 

bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím 

datové schránky Ministerstvu vnitra (dále jen 

„ministerstvo“). Současně s digitální fotografií se zasílá 

jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, 

včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, 

u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. 

Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s údaji podle 

věty páté, příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou 

působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského 

průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude 

tato digitální fotografie zlikvidována.“ 

A teď konečně přichází pasáž zaručující, že i při pořízení 

digitální podoby občana může být nevidomý zachycen 

s tmavými brýlemi na očích: 

„Při pořízení podoby občana obecním úřadem obce s 

rozšířenou působností nebo fotografem platí obdobně 

požadavky stanovené pro zobrazení občana na fotografii.“ 

Ještě přidejme dobrou zprávu pro ty, kdo např. musí brzy 

po žádosti o občanský průkaz žádat i o vydání pasu. 
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Digitální podoba občana ani digitální podpis se nepořizuje, 

pokud od vydání předchozího dokladu, pro jehož účel byly 

pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k 

podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá.  

 

Luboš Zajíc 

 

Prohlášení Sjednocené organizace nevidomých a 

slabozrakých ČR k nálezu Ústavního soudu ČR 

O uplatnění svobodné vůle nevidomého vyjádřené jeho 

vlastnoručním podpisem smluvního dokumentu 

 

Dne 2. dubna 2014 vydal Ústavní soud ČR nález, který se 

týká citlivého problému možného zneužití nebo naopak 

zpochybnění platnosti podpisu nevidomé osoby. Tento nález 

vzbudil nebývalou pozornost sdělovacích prostředků, široké 

veřejnosti a především komunity osob se zrakovým 

postižením, kterých se právní postavení odvozené od 

platnosti jejich podpisu bezprostředně týká. 

 

Na sociálně právní poradnu naší organizace se obrátilo 

několik nevidomých osob se žádostí, abychom se k této 

ožehavé otázce za nevidomé a slabozraké občany vyjádřili. 

Ochotně vycházíme vstříc těmto hlasům a uvádíme: 

 

1. Vítáme výrok Ústavního soudu, který snad 

předznamenává počátek konce trápení konkrétních zrakově 

postižených osob, které se staly obětí zákeřného podvodu. 

 

2. Jsme velmi rádi, že hlavním důvodem, o který Ústavní 

soud opřel svůj nález, je požadavek souladu svobodné a 

vážné vůle jednajících se skutečným obsahem jednání. 
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Dojde-li k nesouladu mezi obsahem právního úkonu a 

výrazem svobodné a vážné vůle jednajících, mohou se nyní 

díky nálezu Ústavního soudu poškozené osoby směle obrátit 

na nestranný a nezávislý soud. Takovou ochranu je nutné 

poskytnout každému bez ohledu na skutečnost, zda se jedná 

o osobu úplně zdravou nebo zdravotně postiženou. 

 

3. Považujeme v této souvislosti za nutné zdůraznit 

skutečnost, že současná úprava způsobu podpisu 

nevidomých zakotvená v novém občanském zákoníku, je 

naprosto správná. Stávající nález ústavního soudu jasně 

dokládá, že zde existuje na jedné straně dostatečná ochrana 

všech občanů, včetně nevidomých, kteří v případě, že se je 

někdo pokusí podvést, mají možnost dovolat se svých práv; 

na straně druhé je zaručena svoboda projevu jejich vůle 

samostatným jednáním v písemné formě: mohou si předtím, 

než jakoukoliv listinu podepíší, zvolit, jakým způsobem se s 

jejím obsahem seznámí, zda pomocí přístrojů, speciálních 

pomůcek nebo prostřednictvím osoby, kterou si sami 

vyberou. Volba způsobu však je a musí být ponechána na 

jejich vůli a jejich podpis musí být brán stejně vážně jako 

podpis kterékoliv jiné osoby. 

 

4. Výše uvedené principy, jež právní řád České republiky 

obsahuje a za kterými plnou vahou naší téměř desetitisícové 

organizace stojíme, kladou na nás, nevidomé, určité 

požadavky, kterým, chceme-li být považováni za  

rovnoprávné občany, musíme dostát. Užívejme proto v plné 

míře a svobodě prostředků, které nám zákony České 

republiky dávají: před podpisem každé listiny zvažme, který 

z nabízených způsobů jejího přečtení využijeme a svůj 

podpis raději dvakrát uvažme. Pokud však již listinu 
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podepíšeme, bereme na vědomí, že to, co jsme podepsali, 

platí se všemi důsledky, jaké jen rozličná právní jednání 

mohou mít. 

 

Luboš Zajíc a Rudolv Volejník 

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

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

K prameni řeky Jihlavy 

Dne 9. 5. jsme se sešli na hlavním nádraží ČD. Kam vedly 

naše kroky? Inspiroval nás pan herec Luděk Munzar a 

televizní pořad „Zpět k pramenům“. Této role se ujali naši 

dobrovolníci Honza a Luboš. Byli jsme překvapeni velikou 

účastí našich členů a klientů. Bylo nás včetně děti 21. Po 

deváté hodině se náš motoráček naplnil, jak se říká až pod 

střechu a naše výprava za řekou protékající naším milým 

městem začala. V Rantířově jsme ještě přibrali naši bývalou 

spolupracovnici Petru s dětmi a byli jsme kompletní. V obci 

Jihlávka jsme se zaprezentovali a spočítali a vyrazili "zpět k 

pramenům". Cesta probíhala celkem klidně a až na menší 

zakufrování /jistě známý turistický výraz/ jsme objevili v 

louce studánku, ze které naše řeka vytéká. Dokonce se našli i 

odvážlivci, kteří ochutnali tuto vodu. Po kratším odpočinku 

jsme se mimo plán vydali na cestu na svatou Kateřinu, kde 

se nyní nachází známý hotel. Je bývalé poutní místo poutním 

kostelem zasvěcením sv. Kateřině a bývalé lázně, které zde 

byli již ve středověku. 

Myslím si, že se vycházka vydařila a těšíme se na další a 

podobnou. 
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      Luboš Nechvátal, Jihlava 

Pohádka naruby 

Panímáma seděla u starého dubového stolu ve skromné 

chaloupce a usedavě plakala. Chvílemi se zkoušela zhluboka 

nadechnout a uklidnit se, ale kdykoli jen zavadila pohledem 

o ty, kdož seděli naproti ní, dala se znovu do pláče. Pantáta 

zaraženě seděl vedle ní a tiše bafal z dýmky. 

Když před pár měsíci panímámě došla trpělivost s jejím 

líným synem, malovala si pro něj zcela jinou budoucnost, 

než jakou jim právě naservíroval. 

 „Honzo, vstávej! Konec válení na peci, půjdeš do světa!“ 

zvolala jednoho rána. Její syn, kluk jako buk a už téměř 

dvacetiletý, se jen neochotně otočil, aby se ujistil, že slyšel 

správně. 

„Jak jako do světa? Do jakýho?“ 

„Musíš jít na zkušenou. Dost bylo válení na peci. Tak alou, 

vstávat, a šup do světa!“ 

Honza moc nechápal, co se po něm chce, ale svalil se 

z vyhřátého místečka na zem, protože mámě se nemá 

odporovat. Panímáma už mu začala balit věci, do ranečku 

mu dala čistou košili a pár buchet a udělala mu křížek na 

čelo. Honza nevěřícně zíral na to, že jej chce vlastní matka 

vyhodit z domu. 

„Však to potřebuješ jako sůl,“ řekla mu smířlivě, když 

viděla jeho zmatený výraz, najdeš si nové přátele, práci, 

dozvíš se spoustu věcí, a kdo ví, třeba potkáš pravou lásku!“ 

„Pravou lásku?“ zamyslel se Honza, „a jak ji poznám?“ 

„Až přijde, tak ji zkrátka poznáš. To je všechno, co 

potřebuješ vědět.“ 

A tak se Honza vydal do světa. Hned za druhou chalupou se 

ztratil, sotva se vymotal, vrátil se domů a byl znovu vyslán 
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na cestu. Podruhé už došel o něco dál a domů se nevrátil jen 

proto, že už zpátky netrefil. První dny, které trávil 

v divočině mezi kravami, včelami a ptáky pro něj byly 

utrpením. Postupně však zjistil, že to venku není až tak zlé a 

začal si zvykat, dokonce trochu potrénoval i orientační 

smysl. Chodil od vesnice k vesnici, a kde mohl, pomohl – jen 

se vyhýbal štípání dřeva, protože se u toho vždycky zapotil, 

taky nošení vody od studny, protože hrozilo, že si poláme 

nehty a nakonec i spravování doškových střech, protože se 

mu z toho dělaly mozoly. Ale nakrmit slepice, ušít ubrus 

nebo trochu poklidit dvůr, to mu šlo. Přehlížel, že se na něj 

lidé pro jeho pohodlnost dívají skrz prsty, on byl na sebe 

hrdý a věděl, že jeho maminka by byla taky. 

A tak se stalo, že jednoho dne Honza přišel do cizího 

království. Dozvěděl se, že jejich princezna stůně, a tak, 

nedbaje feudálních rozdílů, se rozhodl, že ji uzdraví. Na 

zámku jej přivítali pan král a mladý princ, princeznin starší 

bratr. Slíbili Honzovi hory doly, když jejich drahou 

urozenou slečinku uzdraví. Honza brzy zjistil, že 

princeznina nemoc není žádná nemoc, že jen na nebohou 

šlechtičnu leze puberta a že široko daleko není jediná žena, 

se kterou by si mohla popovídat, protože chůvy měly svých 

starostí dost. A tak se svěřila Honzovi, ten jí dal pár cenných 

rad o tom, jak zamaskovat akné či v jakých šatech schovat 

rostoucí zadek a rázem bylo po nemoci. Honza se na zámku 

zdržel ještě pár dní, a čím déle zůstával, tím více si 

uvědomoval, že maminka měla pravdu. Našel tady svou 

pravou lásku a neomylně to poznal. Když už si dosyta užil 

královy pohostinnosti, vzal svou odměnu a rozhodl se, že je 

čas vrátit se domů. 

Celý ten příběh, jak jí ho Honza vyprávěl, jeho matce stále 

ještě rezonoval v hlavě. Zač mě pánbů trestá, říkala si. 
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Takový hodný chlapec to je. Co jsme jen udělali špatně? 

Následoval další příval vzlykání a slz. 

„Když my nemáme kam jinam jít,“ protnul náhle ticho princ 

a chytil Honzu za ruku. „Tatínek mě totiž vyhodil z domu.“ 

 

Lucie Jeřábková, Jihlava 

Začínající autorka 

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

ČERVNOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 Červen studený, sedlák krčí rameny. 

 Jaro přízeň, a léto trýzeň. 

 Jestli v máji neprší, červen to dovrší. 

 Když máj vláhy nedá, červen se předá. 

 Na mokrý květen přichází suchý červen. 

 Netřeba boha o déšť prositi; přijde hned, jak začnem 

kositi.  

 Suchý květen – mokrý červen. 

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

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

Na letišti hlídají dva šerifové. Jeden z nich si s obdivem 

prohlíží velký Boeing 747 a povídá druhému: "Nedovedu 

pochopit, jak můžou teroristi unést tak velké letadlo." 

"Ty jsi trouba," říká druhý, "to se neunáší na zemi, ale ve 

vzduchu, když je to letadlo taaakhle malinký!" 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

O stavbě hradu Roštejn 

 

Nedaleko Telče se nachází mohutná stavba hradu se 

sedmibokou nepravidelnou věží. O tom jak tento, původně 

lovecký hrad, vznikl vypráví tato pověst. 

Kdysi vládl v Telči pán, který si usmyslel, že postaví  na 

skále hluboko  v lesích mohutný a pevný hrad. Ovšem měl 

hluboko do  kapsy, neměl ani žádný stavební materiál. 

Přitom po hradě hrozně toužil. Po poradě s přáteli se 

rozhodl  požádat o pomoc samotné peklo. Zavolal si 

pekelníka a sepsal s ním smlouvu, samozřejmě vlastní krví. 

Byla v tom ale podmínka, že hrad bude hotov za jednu noc. 

Satan v tom neviděl žádný problém a s podmínkou souhlasil. 

Hned příští noc začal pracovat. Snášel kameny, kterých bylo 

v okolí dost, nacházejí se zde v blízkosti žulové lomy a také 

dřevo z lesů a stavba rostla jako z vody. V té době začal pán 

mít strach, že bude smlouva dodržena. Ale co mohl dělat? 

Smlouva s čertem se nedá jen tak zrušit. Ale stalo se to, co 

nikdo nečekal. V Telči žila mladá selka, tajná pánova láska, 

ta se dozvěděla co se děje a těsně před rozedněním vzbudila 

kohouta a ten zakokrhal. Zmatený satan zaklel, myslel si, že 

je ráno. Odhodil poslední kámen, ten vám průvodce ukáže 

před bránou do hradu a vztekle odletěl. Hrad byl vlastně 

dokončen a peklo ztratilo nad pánem svou moc. 

 

Nech 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

V měsíci červnu oslaví členové ON své narozeniny: 

Beneš Alfred 

Hlaváček Zbyněk 

Kubátová Anna 

Lozinská Marcela 

Macháčková Jana 

Nechvátal Lubomír 

Pavlán Tomáš 

Ryšan Bohumil 

Svobodová Věra 

Šolcová Eliška 

Vondrová Albína 

Zoufalá Bohuslava 

 

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. 


