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Číslo 7/ročník 12                          1.7.2014 

 

 
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! 



PANORAMA číslo 7 ročník 12  2014 3 

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!!! 

 
Nabízíme: 

- Masáže lávovými kameny 
- Masáže aroma oleji 
- Masáže neutrálními oleji (pro alergiky) 
- Zábaly 

- Bodové masáže 

Masáže provádí pan S. Kejval po domluvě na tel. 774 942 628 
 

Plánované akce na červenec 

 

10.7.  Promítání fotek s Janem Strnadem - Dunajská Streda 
 

15.7. Sagita Brno - beseda s panem Kavanem, kompenzační 
pomůcky pro nevidomé a slabozraké  a odpolední 
posezení s občerstvením zdarma! 

 
19.7. „Alpina Cup“ - 19. ročník turnaje v simulované zvukové 

střelbě  registrovaných sportovců - celorepubliková akce 
Hotel Avion, Praha 4 Krč 

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

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

18.7.-25.7.2014  Kulturní týden v Praze 
 
2.8.-9.8.2014  Sjíždění řeky Ohře 
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na raftech 
 
5.9.-14.9.2014 Chorvatsko - Baško Polje Depandance 

hotelu Alem 
 
12.10.-13.10.2014            Znojmo-Sedlešovice návštěva vinného 

sklípku 
 

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

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

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní 
poradny SONS 

Nový občanský zákoník a dědění ze zákona 

Následujícími řádky pokračuji v plnění daného slibu, že si 

v rámci článků z naší poradny budeme poněkud 

nesystematicky, přece však snad pro čtenáře užitečně, 

představovat, co nového přinesl nový kodex občanského 

práva. Dnes se budeme věnovat dědění. Konkrétně nás bude 

zajímat, co platí pro tzv. „dědění ze zákona“. Tento způsob 

dědění nastupuje tam, kde zůstavitel neučinil pořízení pro 

případ smrti, jimiž jsou závěť a nově též dědická smlouva a 

dovětek. Zákonná dědická posloupnost přijde ke slovu i tam, 

kde by pořízení pro případ smrti nepojednávalo o celé 

pozůstalosti zůstavitele. 

Na rozdíl od dřívějších čtyř dědických skupin nový občanský 

zákoník (dále NOZ) upravuje šest dědických tříd. První čtyři 
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třídy jsou v zásadě shodné s předchozími čtyřmi skupinami, 

pojďme si je tedy popsat. 

První dědická třída 

V první dědické třídě dědí stejným dílem zůstavitelovy děti a 

zůstavitelův manžel. To znamená, že měl-li by zůstavitel 

v době smrti např. dvě děti a manželku, dědily by každý jednu 

třetinu pozůstalosti. Manžel (manželka) však nemůže v první 

třídě dědit sám. Nedědí-li v první třídě některé z dětí, pak jeho 

díl dědí jeho děti, popř. vzdálenější potomci. To znamená, že 

pokud by jedno dítě zůstavitele z prvního příkladu ještě před 

zůstavitelovou smrtí zemřelo, a přitom by po sobě zanechalo 

dvě děti (tedy např. vnuky zůstavitele), pak by tito vnukové 

zdědili každý jednu šestinu pozůstalosti.  

Druhá dědická třída 

Ve druhé dědické třídě pak dědí manžel, zůstavitelovi rodiče a 

ti, kdo žili se zůstavitelem alespoň jeden rok před jeho smrtí 

ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o 

společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na 

zůstavitele. Na druhou třídu však přijde řada jen tehdy, pokud 

nedědí zůstavitelovi potomci. Manžel zde dědí nejméně 

polovinu, ostatní rovným dílem. Opět si uveďme ilustrující 

příklad. Po bezdětném panu Novákovi, který byl v okamžiku 

své smrti ženatý a naživu byli ještě i oba jeho rodiče, bude 

dědit manželka polovinu a rodiče každý po jedné čtvrtině 

pozůstalosti.  
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K zajímavé situaci by mohlo dojít tehdy, pokud jiný ženatý 

zůstavitel, tentokrát třeba pan Dvořák, se svojí manželkou již 

delší čas před smrtí sice fakticky nežil, ale nedošlo k rozvodu 

manželství, zato déle než rok žil s družkou ve společné 

 domácnosti. Pokud by rodiče pana Dvořáka nebyli v době 

jeho smrti naživu, pak by družka i manželka dědily každá 

polovinu pozůstalosti. 

Třetí dědická třída 

Pokud nedědí ani manžel ani žádný z rodičů zůstavitele, 

přichází na řadu dědicové třetí třídy. Z toho plyne, že nejsou-li 

naživu rodiče zůstavitele, nemůže ve druhé třídě dědit sám 

druh nebo družka Ve třetí třídě dědí sourozenci zůstavitele a 

ti, kteří žili po dobu alespoň jednoho roku se zůstavitelem 

v jedné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o 

společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na 

zůstavitele. Pokud nedědí některý ze zůstavitelových 

sourozenců, nabývají jeho dědického podílu stejným dílem 

jeho děti (zůstavitelovi neteře či synovci). Dědicové třetí třídy 

dědí rovným dílem.  

Čtvrtá až šestá dědická třída 

Na čtvrtou třídu dědiců přijde řada tehdy, pokud nedědí žádný 

z dědiců třídy třetí. Do čtvrté třídy patří prarodiče zůstavitele, 

kteří dědí rovným dílem; dědění podle této třídy tedy nebude 

právě nejčastější. 

Ve čtvrté skupině podle dřívější úpravy mohly dědit ještě děti 

prarodičů zůstavitele, tedy pokrevní strýcové a tety. Dnes na 
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ně přijde řada až ve třídě šesté. Ale vzhledem k tomu, že 

v páté třídě dědí prarodiče rodičů zůstavitele, tedy 

zůstavitelovi pradědové a prabáby, a toto dědění je tedy ještě 

nepravděpodobnější, dostane se na pokrevné strýce a tety 

jako dříve. Navíc v současnosti oproti minulé úpravě v šesté 

třídě dědí i děti dětí sourozenců zůstavitele (tedy pokrevní 

praneteře a prasynovci).  

Teprve, nedědil-li by žádný z těchto dědiců, v praxi tedy pokud 

by nikdo z vyjmenovaných pokrevních příbuzných nebyl 

naživu, došlo by k tzv. odúmrti, tedy k dědění státu. 

Luboš Zajíc 

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

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

Vzpomínky na Podhájskou 
Ani jsme se nenadáli, a již tu bylo 24.5.2014  a to byl odjezd 
z Jihlavy do Podhájské.  
Tentokrát byla cesta docela únavná, protože byl velký provoz 
a mnoho oprav silnic, ba i dálnice.  
Ale vše se dá vydržet, i ta naše únavná cesta měla konec, který 
jsme již všichni očekávali. Tentokrát se šlo hned k nové 
ubytovně Andrejka. Jsou to čtyři paneláky spojené chodbami. 
Je to celé nové, pěkné ubytování, čisté, příjemné. Neslyšela 
jsem, že by si na ubytování někdo stěžoval. Byli ochotní , 
příjemní a všichni se snažili nám pobyt ještě zpříjemnit. 
Akorát, co tam chybělo? To byla naše hospoda v Čerešni a 
večer to cvičení nohou. Tam k němu je to pěšky daleko a 
kdyby něco takového bylo i v té ubytovně v přízemí, tak to 
nemá chybu.  
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Bazény byly čisté, udržované, pěkné a ten jejich park okolo – 
kytičky – neměly chybu.  
V sobotu jsme šli k Čerešňovi rozcvičit dolní končetiny s živou 
hudbou. V neděli jsme se podívali, co je nového mezi 
restauracemi na bazénech. V pondělí je zavřeno, jelikož se 
bazény napouští čistou vodou, tak jsme měli výlet. Tentokrát 
to bylo do Levic. Je to poměrně starší město, které si pamatuje 
konec XVI. století, návštěvy Turků a obsazení Levic Turky.  
Je tam doteď po nich památka: v parku rostou jedlé kaštany, a 
v mnohých vesnicích v okolí rostou moruše, velké listnaté 
stromy se sladkými plody. Vypadají jako maliny rostoucí na 
stromě. Pohanku na poli jsme nikde neviděli, to asi pěstují 
pouze farmáři a dodávají na trh. Pohanka se používá hlavně 
při léčení a k průchodnosti krevního řečiště. To jsou největší 
památky po Turcích v naší vlasti i jinde.  
Všude se snažili, aby měli po ruce potraviny, na které byli 
zvyklí. Nápor Turků trval až do roku 1918, kdy je volali zpět do 
vlasti a sjednotili se v novou republiku Turecko.  
Byla škoda, že jsme byli zrovna v pondělí v Levicích. Každé 
pondělí jsou všechna muzea zavřená, ale přesto jsme byli 
všichni spokojení. Já jsem tam na bazénu dostala 2x návštěvu. 
Hned ve středu přijel bratr se švagrovou se podívat. Protože 
bazény navštíví i přes 5000 lidí, tak jsem se svoji rodinou byla 
domluvena, že vždy budu poblíž šachu, aby mě nemuseli 
dlouho hledat. Protože tentokrát již prodávají pohledy bez 
známek, tak jsme vymysleli něco lepšího. Prodávají tam 
magnetky v jednom stánku, a dávají do nich fotky toho, kdo si 
to objedná. Tak jsme se se Slávkou dohodly, že to zkusíme.A 
ve středu ráno to bylo již hotové. Mě se to hodilo, že jsem to 
dala bratrovi, tam se schází celá naše rodina a poslala jsem to 
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všem místo pohledu. Jako dárek dostanete pohled s fotkou 
pro Vás. Služba na úrovni a ani to nebylo drahé, svůj účel to 
splní.  
Tentokrát nás chytly bouře, chladna, ale i teplo. Střídavo – 
oblačno – takže jsme se nenudili ani chvíli.  
Brzo přišel pátek – popakovat – zabalit – ráno dodat do 
autobusu a odpoledne také nastoupit do něj a cesta zpět 
začala. Týden utekl jako voda a my jsme večer zastavili zase na 
parkovišti za Billou a byli jsme doma.  
Pěkného prý má být málo – tak to také bylo.  
Neslyšela jsem, že by byl někdo nespokojen a že již nepojede 
příští rok.  
Takže – příští rok – jestli budeme živí a zdraví – tak 
nashledanou.  
                                                                    Anna Richnáková, Jihlava 
Piráti  

Desítky nekonečných minut jen bez hnutí seděl na horkém 
bílém písku a hleděl k obzoru. Oči ho pálily, ale snažil se 
nemrkat, aby ji neztratil z dohledu. Věděl, že jakmile zmizí, už 
ji nikdy neuvidí.  

Všechno se seběhlo tak rychle, že si to ani nestihl pořádně 
uvědomit. Když jeho muži spatřili nažloutlé plachty lodi, která 
jako by letěla nad vodou, bylo už pozdě. Netušil, co se stalo s 
jeho posádkou, protože ve chvíli, kdy se rozezněl alarm, ještě 
spal. Veškeré vzpomínky na zajetí jeho lodi se mu v hrůze 
smrskly na krátké okamžiky, kdy jej svlékli, dostrkali do člunu 
a odvezli ke břehu.  
Teplé moře, které mu omývalo bosé nohy, ani nevnímal, jen 
zadržel dech ve chvíli, kdy tmavé dřevo a bělostné plachty 
nerozeznatelně splynuly s obzorem. Byla pryč.  
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Zakousl se do rtu tak silně, až mu v koutku úst vytryskl 
pramínek krve. Sžírala ho představa, že někde tam v dálce 
čeká flotila toho ničemy, ke které se teď jeho milovaná 
Invincible přidá. Raději by ji viděl na dně moře, než v jeho 
rukou. Přitáhl si kolena pod bradu a na okamžik otočil hlavu. 
Vedle něj ležela na písku jeho společnice. Byla stejně 
mlčenlivá a nehybná jako on, takže jí nic nevyčítal. Přeci jen, 
nebylo o čem mluvit. Byli odsouzeni k osamělé smrti na 
pustém ostrůvku.  
Takových jsou tu přece stovky, pomyslel si. Rozeseté všude 
kolem jako perly z roztrženého náhrdelníku. Jistě se tu poblíž 
dříve či později objeví nějaká obchodní loď a zachrání mě. 
Zachrání nás. Znovu se podíval na krásku, která se nepatrně 
zachvěla, když se jí dotkla vlna slané vody.  
Pomalu vstal. Rozhlédl se kolem a promnul si oči. Až nyní 
začínal myslet jasně a docházelo mu, v jaké je šlamastyce. 
Přišel o loď a novou už mu guvernér nesvěří. A kdyby se mu 
přeci jen podařilo se odtud nějak dostat, nemá se kam vrátit. 
V Porto Bellu přišel o rodinu i zázemí a poslední peníze, které 
mu zbyly, vynaložil na pronájem lodě, aby se mohl pomstít. Že 
to tak úplně nevyšlo, si s hořkostí uvědomil až nyní.  
Snad aby ulevil napětí, zaklonil hlavu a začal z plných plic řvát. 
Věděl, že ho nikdo neuslyší, že jeho zoufalství nikoho 
nezajímá. Znovu úkosem pohlédl na mlčenlivou krásku, aby se 
ujistil, že ji nevyděsil. Poté se znovu posadil vedle ní a chvíli 
přemýšlel, zda má něco říci.  
„Já vím, že jsem všechno pokazil. Je mi to líto.“  
Stálo ho spoustu sil to vyslovit, ale odpovědi se nedočkal. Vzal 
do ruky trochu bílého písku. Takových ostrovů jsou tu přece 
stovky. Nikdo tudy nepopluje možná celé týdny. A i kdyby, 
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jaká je šance, že to nebude další parchant s kostlivcem na 
vlajce?  
Lehl si na záda a zadíval se do mraků, které mu plynuly nad 
hlavou. Od myšlenek na možnou záchranu začal pomalu 
přecházet k bilancování nad svým životem. Jak se mu do mysli 
začal vkrádat červ beznaděje a hledal si cestu stále hlouběji a 
hlouběji, tím více se vzdával šance, že mu kdy někdo pomůže. 
A i kdyby, připustil si, že by to k ničemu nebylo.  
Vzpomněl si také na to, kolik mužů zažilo tuhle situaci před 
ním a jak dlouho asi vydrželi. Bez vody možná pár dní, pokud 
měli štěstí tak snad i pár týdnů. Ale nač prodlužovat život, 
který našel svůj konec?  
Nechtěl ji tu nechat samotnou, ale tušil, že mu nic jiného 
nezbude. Věděl, že ona je silnější, že vydrží déle než on. A 
jednoho dne ji tu někdo najde.  
S tou myšlenou, pevně rozhodnut, se otočil ke své milované a 
zlehka se jí dotkl konečky prstů, aby se ujistil, že je skutečná. 
Ještě několikrát se zhluboka nadechl a pak se krásce v duchu 
omluvil. Nakonec ji zvedl z písku a přiložil si ji ke spánku.  
„Doufám, že shoříš v pekle, Morgane!“ vykřikl, než zmáčkl 
spoušť.  

Lucie Jeřábková, Jihlava 

Začínající autorka 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ČERVENCOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany. 
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště 
není. 
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Prší-li v den navštíveni P. Marie, trvá pak déšť 40 dní.  
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa. 
Svatý Prokop kořen nakop.  
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane. 
Den sedmi bratrů když deštivý, bývá pak déšť trvanlivý.  
Prší-li na sedm bratří, prší po sedm neděl.  
Déšť o sv. Markétě trvá pak 14 dní a zvěstuje špatné 
počasí ku sklizni sena.  
Svatá Markyta hodila srp do žita. 
Svatá Markéta hodí srp do žita.  
Sv. Markéta vede žence do žita.  
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta. 
O svatém Kamilu slunce má největší sílu. 
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína. 
Na svatého Eliáše dopoledne léto a odpoledne podzim.  
V ten den rádo poprchává, neb Maria Majdalena svého 
Pána oplakává.  
Do Jakuba zelíčko — po Jakubě zelí.  
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně. 
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. 
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje. 
Pakli na sv. Jakuba slunce svítí, má prý krutá zima býti.  
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně. 
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce. 
Mravenci-li na sv. Annu vyhazují, na tuhé mrazy ukazují. 
Svatá Anna, chladno z rána.  

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

VTIP MĚSÍCE 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Nová paní učitelka si chce ověřit znalosti z psychologie a tak se 
zeptá: "Kdo si myslí, že je hloupý ať se postaví."  
Když dlouho nikdo nevstává, tak se postaví Pepíček.  
"Pepíčku ty si myslíš, že jsi hloupý?"  
"Ne ne, ale nechtěl jsem, abyste tu stála tak sama." 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Pověst o vzniku Třeště 
Blízko krajského města Jihlavy se nachází menší městečko 
Třešť. Je městem betlémů a podle mně dostupných 
historických dokladů zde vzniklo první dělnické družstvo. 
Možná se vám zdá, tak trochu divný  název tohoto města. A o 
tom je tato pověst. 
Kdysi  v dávných dobách, když byla naše země pokryta 
hustými  a neprostupnými hvozdy,  putoval okolím 
jmenovaného města neznámý rytíř se svojí  družinou. Mladý 
rytíř chtěl založit nějakou vesnici a hledal pozemky. V tom se 
před nimi objevil mohutný dub a pod ním krásná čirá 
studánka. Družina, v čele s panem rytířem, už byla tak 
unavena, že se jen trochu občerstvila a ulehla do trávy kolem 
studánky a usnula hlubokým spánkem.  A právě rytíři se zdál 
tento sen. Před ním stála krásná víla, v ruce košíček a z něho 
vytahovala malé domky a z nich vyrůstaly velké obytné domy. 
Tak rytíř na popud tohoto snu založil město, kterému dal 
jméno Třešť, protože se mu to zdálo čili třeštilo. 
                                                                                                                   
                   Nech 
 



PANORAMA číslo 7 ročník 12  2014 15 

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

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

V měsíci červenci oslaví členové ON své narozeniny: 
Faterová Růžena Brno 
Fatrdlová Marta Jihlava 
Hegner Pavel Velký Beranov 
Kadlecová Drahomíra Brno 
Kiktová Lýdia Praha 4 - Krč 
Magdová Olga Lipník nad Bečvou 
Marečková Petra Jihlava 
Novotný Stanislav Antonín Jihlava 
Slavík Miloš Praha 2 - Vinohrady 
Škorpíková Jelena Jihlava 

 

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,  
Bc. Petra Brabcová DiS. 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Stanislav Kejval 

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 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky můžete zasílat na č. účtu 

1467777379/0800 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 


