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

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

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 
 
5. 7. - 12. 7 Šumava (Zdíkov)  
12. 7. Výlet do Kostelního Vydří na pouť. Odjezd 7:30 z hl. nádraží. Vede 
pí. Čermáková 
16. 7. Promítání fotek Podhajská v klubovně od 14:00. Promítá Jan Strnad 
 
*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

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 
 

V dalším příspěvku rubriky z naší poradny najdete odpovědi na dva dotazy, 
s nimiž se na nás v nedávné době obrátili naši klienti. 

Odpověď na první z nich poslouží k plnění slibu pozvolného seznamování s 
obsahem nového občanského zákoníku, týká se smlouvy o úschově. Druhý 
dotaz souvisí s piktogramy znázorňujícími druh zdravotního postižení 
držitele průkazu osoby se zdravotním postižením. 

Smlouva o úschově 

Dotaz: „Poprosila mě kamarádka, zda by si u mě v bytě mohla na měsíc 
nechat nějaké věci (šlo o krabice s knihami a asi dva kusy staršího 
nábytku). Dovolila jsem jí to s tím, že si věci do měsíce vyzvedne. Ale 
nestalo se tak. Řekla jsem kamarádce, že jí mohu věci uschovat maximálně 
ještě o jeden měsíc déle, ale pak si je už rozhodně musí vyzvednout. Vše 
nasvědčuje tomu, že ani v nové lhůtě k vyzvednutí nedojde. Mohu pak 
kamarádčiny věci třeba vyhodit, nehrozí mi nějaký postih? Nebo jak mám s 
věcmi naložit?“ 

Jak již bylo prozrazeno v titulku nad dotazem, mezi stranami došlo k 
uzavření smlouvy o úschově. Pojďme si před zodpovězením dotazu tento 
typ smlouvy blíže představit. 

K platnosti smlouvy o úschově není třeba, aby byla uzavřena v písemné 
formě.  

Klientka, která se na naši poradnu obrátila, se nazývá schovatelem, 
kamarádka, jejíž věci schovatelka opatruje, je pak uschovatelem. 
Povinností schovatele je věc opatrovat, a to způsobem, který si s 
uschovatelem dohodli. Pokud k žádné bližší specifikaci způsobu opatrování 
nedošlo, pak věci schovatel opatruje tak pečlivě, jak to odpovídá povaze 
věcí a jeho možnostem, aby na převzatých věcech nevznikla škoda. 
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Z toho tedy plyne, že by např. nebylo vhodné, aby klientka nechala 
kamarádčiny krabice s knihami a nábytek na balkóně, kde na ně může 
pršet, ale zároveň určitě postačí, když vše bude uloženo v nějaké místnosti 
a nebude přitom nutné, aby z věcí schovatelka denně stírala prach.  

Zajímavou otázkou by pak bylo, zda může klientka např., bude-li uloženou 
věcí i postel, tuto po dobu uložení používat. Pokud by ji užívala, nejednalo 
by se alespoň, co se tohoto kusu nábytku týče, o úschovu, ale o tzv. 
výpůjčku, kterou si představíme v jiném článku. 

Po uplynutí dohodnuté doby má schovatel vrátit věc i s tím, co k věci 
přibylo. Kdyby tedy mezi uloženými „věcmi“ byla např. kočka, které by se v 
době úschovy narodila koťata, patřila by koťata uschovateli (tedy 
kamarádce naší klientky). 

Schovatel je povinen věc opatrovat po dohodnutou dobu, uschovatel ji 
však může kdykoliv během úschovy chtít vrátit. Zkrácení doby ze strany 
schovatele je možné jen tehdy, pokud by ji pro nepředvídatelnou okolnost 
nemohl bezpečně nebo bez vlastní škody opatrovat.  

Pokud by si uschovatel se schovatelem nedohodli konkrétní dobu úschovy, 
může schovatel věc kdykoliv vrátit a uschovatel si ji kdykoliv vyzvednout. 

Dohoda o odměně pro schovatele závisí na vůli stran, pokud k žádné 
dohodě v tomto směru nedošlo, odměna schovateli nenáleží.  

Kdyby musel schovatel během úschovy vynaložit na zachování věcí nějaké 
náklady, pak je povinen je uschovatel schovateli nahradit. Přidržíme-li se 
příkladu s kočkou, byl by uschovatel povinen schovateli zaplatit veškeré 
náklady na krmivo a jinou nezbytnou péči.  

Pokud by schovatel způsobil na uschovaných věcech nějakou škodu, pak 
by za ni odpovídal, ale za škodu, která by vznikla bez jeho zavinění, 
schovatel neodpovídá. Výjimkou by byla situace, kdyby schovatel 
uschovatelovy věci užíval, jak jsme popsali v příkladu s postelí, nebo kdyby 
dal věci bez souhlasu uschovatele do úschovy třetí osobě. V těchto 
případech by schovatel odpovídal i za nahodilou škodu. Požadavky na 
náhradu škody, náhradu nákladů nebo úplatu, byla-li sjednána, je třeba 
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uplatnit nejpozději do tří měsíců od vrácení věci, poté může druhá strana 
namítnout jejich promlčení. 

Takto jsme si popsali to nejpodstatnější, co nový občanský zákoník ke 
smlouvě o úschově říká.  

Pro zodpovězení dotazu naší klientky musíme sáhnout k obecnějším 
ustanovením. Odmítá-li uschovatel věc převzít v dohodnutém termínu, 
ocitá se v postavení věřitele v prodlení, jak je upraveno v ustanovení § 
1975: 

„Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li 
dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu.“ 

A toto prodlení věřitele (kamarádky, která si po dodatečné prodloužené 
lhůtě odmítá věc vyzvednout) umožňuje naší klientce od smlouvy 
odstoupit, protože zde se již nepochybně jedná o porušení smlouvy 
podstatným způsobem.  

Takovéto odstoupení od smlouvy je samozřejmě zapotřebí kamarádce 
oznámit. V souladu s ustanovením § 2005 odst. 1:  

„Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a 
povinnosti stran…“ 

V tom případě již naše klientka přestává být vázána povinnostmi 
schovatele o věci řádně pečovat a odmítá-li si je kamarádka odvézt, může 
je např. i vyhodit. Šlo-li by o věci vzácnější, než o které šlo v našem dotazu, 
mohlo by být vhodným řešením zejména náhradní splnění formou soudní 
úschovy na náklady kamarádky, jak je upraveno v ustanovení § 1953.  
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Symboly druhů zdravotního postižení v průkazu osoby se 
zdravotním postižením 

Dotaz: „Jsem nevidomý vozíčkář. O který z piktogramů pro mě bude 
výhodnější při nadcházející výměně průkazů požádat? O piktogram 
nevidomého, nebo o piktogram osoby s postižením pohybového ústrojí 
nebo budu moci mít piktogramy oba?“ 

Ke zodpovězení tohoto dotazu stačilo nahlédnout do zákona o 
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (z. č. 329/2011 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů). Tento zákon v ustanovení § 34a odst. 1 
upravuje, co vše průkaz osoby se zdravotním postižením obsahuje. Pod 
písmenem h) je uvedeno toto: 

„h) označení druhu průkazu osoby se zdravotním postižením, popřípadě 
doplněné o symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou 
nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé, 
pokud osoba o označení průkazu tímto symbolem požádá při podání 
žádosti o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením nebo při podání 
žádosti o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením,“ 

Již z tohoto ustanovení tedy plyne, že neexistuje žádné označení osoby 
užívající vozík ani osoby s postižením pohybového aparátu. Proto i 
nevidomému vozíčkáři můžeme doporučit, aby si do průkazu nechal 
umístit označení osoby úplně nebo prakticky nevidomé, díky němuž, jak v 
této rubrice uvádím opakovaně, může získat bezplatnou jízdenku pro 
průvodce nevidomého v mezinárodní železniční dopravě.  

Existenci pouze tří typů piktogramů v nových průkazech pak dosvědčuje i 
prováděcí vyhláška k citovanému zákonu (vyhl. č. 388/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), v jejíž příloze č. 3 jsou symboly vyobrazeny.  

Luboš Zajíc 
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Rodičům s více dětmi se sníží odvod na důchod. Bezdětní si 
připlatí 

Rodiny s dvěma a více dětmi by měly platit nižší sociální pojištění, zatímco 
ostatním by se mělo mírně zvýšit. Takové doporučení včera dala vládě 
důchodová komise, kterou při ministerstvu práce a sociálních věcí vede 
sociolog Martin Potůček. 

Základní sazba sociálního pojištění by se podle komise měla zvýšit z 28 na 
29 procent (z toho 21,5 procenta odvádí zaměstnavatel). Domácnosti s 
jedním dítětem by platily stejně jako dosud 28 procent, ale při dvou 
dětech by sazba klesla na 26,5 procenta, se třemi dětmi na 24 procent a se 
čtyřmi a více dětmi na 21,5 procenta. Tyto procentní sazby by měly platit 
pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). 

"Přispívat do prvního pilíře lze buď finančně přes odvod sociálního 
pojištění, nebo přes děti, které budou později opět přispívat odvody do 
státního rozpočtu," zdůvodnil Potůček, proč by podle něj péče o děti měla 
zvýhodňovat rodiče při odvodech sociálního pojištění. 

Stejně jako u daně z příjmů se dítětem rozumí nezaopatřená osoba žijící v 
domácnosti rodiče do 26 let. Sníženou sazbu pojistných odvodů za děti 
vyživované ve společné domácnosti by si podle návrhu komise mohli 
uplatnit oba rodiče, stejně jako při střídavé péči (podle rozhodnutí soudu). 

Sazba pojistného by klesala jen na straně zaměstnance, zatímco 
zaměstnavatelé by tedy v každém případě odváděli na sociální pojištění 
21,5 procenta z hrubé mzdy. 

Domácnosti s mediánovým příjmem bez nezaopatřených dětí by si podle 
propočtů komise pohoršily měsíčně o 451 korun. Domácnosti s jedním 
dítětem jsou v porovnání s dosavadním systémem na nule, se dvěma 
dětmi v plusu 677 korun, se třemi dětmi by si polepšily o 1805 korun a se 
čtyřmi a více o 2932 korun. 

Podle výpočtů ministerstva práce a sociálních věcí by se výběr sociálního 
pojištění po přijetí navrhovaných pravidel mohl propadnout ročně až o 
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čtyři miliardy korun. Podle výpočtů expertního týmu důchodové komise by 
ale celkové dopady na státní rozpočet měly být mírně pozitivní (plus 178 
milionů korun ročně). Připomeňme, že důchodový účet je už dnes v 
minusu přesahujícím 50 miliard korun ročně. Připravený materiál od 
komise dostane nyní k projednání vláda. 

Podle autorů návrhu by administrativy kvůli opatření nemělo nijak 
zásadně přibýt. Zaměstnavatelé by postupovali podobně jako nyní u slevy 
na dani na děti. 

Zdroj: Hospodářské noviny 
http://archiv.ihned.cz/c1-64048100-rodicum-s-vice-detmi-se-snizi-odvod-na-duchod-

bezdetni-si-priplati 

 

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

ZAJÍMAVOSTI 
 

Vaříme s Ilou 
 
Tousty v troubě 

 

Pro dva potřebujete: 
toustový chléb krájený - 8 plátků  
měkký sýr např. Apetito 3 kusy = jedna krabička sýrů 
1 vejce 
5 dkg šunky 
kečup  
 
Postup: 
Zapněte troubu na plný výkon. Připravte si plech na pečení a vyložte ho 
pečícím papírem - usnadníte si úklid. 
Sýry rozetřete  vidličkou, přidejte šunku nakrájenou na kostičky, smíchejte 
a pak přidejte jedno vajíčko. 
Směs vidličkou, nebo lžící natřete na toustový chléb.  

http://archiv.ihned.cz/c1-64048100-rodicum-s-vice-detmi-se-snizi-odvod-na-duchod-bezdetni-si-priplati
http://archiv.ihned.cz/c1-64048100-rodicum-s-vice-detmi-se-snizi-odvod-na-duchod-bezdetni-si-priplati
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Tousty naskládejte na plech a dejte do trouby - na prostřední rošt. 
Tousty by měly být nazlátlé - já je peču asi 5 - 8 minut, ale záleží na troubě.  
Při prvním pečení doporučuji hlídat čas a často tousty kontrolovat. Na 
druhý pokus už budete vědět, jak dlouho to potrvá. Upečené tousty 
podávejte s kečupem. 
 
P.S.: Já tuhle mňamku peču, když si uklízím v lednici. Nastrouhám všechny 
malé kousky sýra a spotřebuji zatoulanou uzeninu. 
Vše přidám do receptu, který jsem vám napsala. K toustům dávám 
nakrájenou čerstvou zeleninu - když ji mám po ruce. 

Vaše Ila 

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

PRANOSTIKY 
 

Chladný květen, červen vlažný - je pro sýpky, sudy blažný. 
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začne kositi. 
Červen studený - sedlák krčí rameny. 
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko. 
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. 
Červen mokrý a studený - bývají žně vždy skaženy. 
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá. 
Hřímá-li v červnu, zvede se obilí. 
Červen-li více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. 
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. 
Jaký červen, takový i prosinec. 
Červnové večerní hřmění - ryb a raků nadělení. 
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
Červen stálý - prosinec dokonalý. 
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Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky postaví. 
Červen červený jako z růže květ 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP 
Nástup na buzerplace, major řve jak sviňa: 
„Pozor!!! Stůjte mi pořádně, nedrbejte se! Kdo to tam, krucinálfagot stojí 
tak debilně?!? Vy tam vzadu s tím červeným baretem, postavte se 
pořádně! 
„To je hydrant, pane majore..." 
„Hodnost mě nezajímá, ať se postaví rovně!" 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 
Pokračování z čísla 5/2015: 
Nato se podařilo uniknout levému  křídlu Budějovic s míčem a 
zaznamenává pro Budějovice první gól. Po výkopu zmocní se zase levé 
křídlo Budějovických míče a střílí gól, kteroužto ránu brankář nemohl 
zachytit, jsa nedopatřením sražen vlastním záložníkem. Nato před samým 
koncem hry získán ještě jeden gól pro Jihlavu. Hru řídil v prvé půli dr. 
Červený, v druhé p. Máchal, profesor z Mor. Budějovic. 

  Dosavadní hřiště u severozápadního nádraží nevyhovovalo a proto navrhl 
jednatel Novák, aby bylo najato hřiště od "Družstva pro zvelebení 
průmyslu dřevařského" na Heulose,( poznámka není to nynější hřiště u 
víceúčelové haly SK Jihlava), Ovšem roční nájemné bylo značně vyšší a 
představovalo celých 200 korun. Správní výbor Sokola se uvolil uhradit 
polovinu nájemného pod podmínkou, že se odbor zatím neosamostatní a 
proto byl návrh přijat. 
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 Je ustáleným pravidlem, že každý nováček má nejdříve okusit hořkost 
porážky. Nejinak tomu bylo i v našem případě. Ještě před prvním vítězným 
utkáním s SK  Mor. Budějovice sehrál SOS Jihlava 5. června 1910 zápas s FK 
Třebíč, předchůdcem pozdějšího DSK Třebíč a odešel vysoko poražen v 
poměru 3 ku 14. Fotbalisté z Třebíče hráli již několik let a měli poměrně 
silné mužstvo.  Jihlavští  fotbalisté se však rychle zdokonalovali a příští 
utkání prohráli už jen 6:1 a ve třetím utkání s tímtéž soupeřem byli již 
rovnocennými partnery a odešli poraženi pouze 4:2 a to ještě ve druhém 
poločase hráli bez zraněného brankáře. 

  Bilance první české fotbalové sezóny v Jihlavě nebyla po sportovní 
stránce úspěšná: 1 vítězství, 3. porážky a pasivní poměr branek 13:26, 
Každý začátek je těžký, ale-je to přece jenom začátek a to je důležité. 
Radostnější bilanci vykazoval  pokladník. Pochlubil se příjmem 311,05 
korun, zatímco vydání pouze 208,41 korun a na kontě zůstalo čistých 
102.64 korun. Dnešním fotbalovým pokladníkům se někdy nad závratnými 
obnosy příjmů a vydání točí hlavy a přesto nejsou  s to vykázat přebytek. 
Možná uměli tehdejší pokladníci lépe hospodařit a možná omezovali 
výplatu stravného a kalorného. 

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci červnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

Svobodová Věra Praha 8 - Trója 

Kubátová Anna Praha 9 - Černý Most II. 

Pavlán Tomáš Beroun 

Hlaváček Zbyněk Vyškov 

Šolcová Eliška Jihlava 

Zoufalá Bohuslava Jihlava 

Ryšan Bohumil Velké Meziříčí 

Beneš Alfred Jihlava 

Lozinská Marcela Jihlava 

 
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 

 

 


