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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 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 

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

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 
 

3. 8. - 8. 8. Sjíždění řeky Vltavy na raftech 

12. 8. Sagita Brno - beseda s panem Kavanem, kompenzační pomůcky pro 
nevidomé a slabozraké od 10 hodin v klubovně  

15. 8. - 22. 8. Penzion Hotelovka Bystřice nad Pernštejnem – ozdravný 
týden 

28. 8. - 6. 9. Francie/Saint Tropez 

 

*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

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 
 

Důchodci dostanou letos v prosinci mimořádný příspěvek 600 
korun  
 

Vláda B. Sobotky na dnešním jednání schválila mimořádný jednorázový 
příspěvek 600 korun pro všechny důchodce. Letos v prosinci jej obdrží 
každý příjemce důchodového pojištění. Vláda tímto krokem pokračuje v 
naplňování svých priorit a závazků, kterými se snaží kontinuálně zlepšovat 
život důchodců v naší zemi.  

„Jsem rád, že se nám podařilo najít koaliční kompromis a vláda dnes 
odsouhlasila mimořádný příspěvek pro důchodce ve výši 600 korun, který 
bude vyplacen ještě letos v prosinci. Považuji za správné, aby z rychlejšího 
růstu ekonomiky měli prospěch i senioři. Vláda tímto krokem pokračuje v 
plnění svých závazků, postupně zlepšuje život důchodců a narovnává jejich 
životní podmínky, které se jim v rámci předchozích pravicových škrtů 
značně zhoršily,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.  

Vláda dnešním rozhodnutím reaguje na trend poklesu relace důchodu 
vzhledem k vývoji mezd, který bude při nízké očekávané inflaci a z tohoto 
důvodu i nízké valorizaci pokračovat i v roce 2016. V letošním roce se 
očekává, že reálná hodnota důchodu dosáhne 113,8 % hodnoty, kterou 
měl takový důchod v roce 1989, a v roce 2016 se očekává snížení na 112,5 
%. Zachování současných pravidel zvyšování důchodů bez dalších opatření 
by vedlo k tomu, že bude zejména pokračovat trend zaostávání vývoje 
životní úrovně důchodců za vývojem životní úrovně ostatního 
obyvatelstva.  

Při minulých zvýšeních důchodů, také nedošlo k dostatečné kompenzaci 
růstu životních nákladů důchodců. „Život důchodců se zkomplikoval 
pravicovými experimenty minulých vlád v sociální oblasti. Vládní sociální 
demokracie se jednoznačně přihlásila k tomu, že životní úroveň důchodců 
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se musí zvyšovat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová.  

Vláda volí cestu jednorázového příspěvku, který zlepší sociální situaci 
důchodců s nejnižšími důchody lépe než případná vyšší procentní 
valorizace. Toto jednorázové opatření neovlivní budoucí výdaje 
důchodového systému. Jednotná výše příspěvku je relativně výhodnější 
pro příjemce nižších důchodů, pro které je přizpůsobení se cenovému 
růstu obtížnější. Na opatření se již s předstihem dohodli předsedové 
koaličních stran.  

Náklady na výplatu jednorázového příspěvku důchodci budou činit cca 1,7 
mld. Kč a budou hrazeny ze státního rozpočtu na rok 2015. V lednu 2016 
budou důchody zvýšeny podle platného zákonného mechanismu, tj. podle 
plného růstu cen a jedné třetiny růstu reálné mzdy. 

MgA. Martin Ayrer, mluvčí vlády 

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

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 

Zoologická zahrada v Jihlavě 
 

Dne 4. 6. 2015 jsme navštívili jihlavskou ZOO s výkladem pro nevidomé. 
Zdejší ZOO má, dle mého názoru, tři N: ,,je totiž Nejmenší, Nejmladší a 
Nejkrásnější“.  Navíc je ZOO dostupná ze všech míst v našem městě. Po 
příchodu do areálu a zaplacení vstupného na pokladně se nás ujala paní 
Bc. Javorková, která nás zavedla do přednáškového prostoru, který se 
nachází v podzemí s názvem „Pod povrch“. Zde nás seznámila mimo jiné 
s kožešinami zde chovaných šelem. Každý si mohl hmatem zjistit a určit o 
jakou šelmu jde.  Dalo by se říci, že šlo o kvíz. Zde velmi dobře uspěl Kubík 
Kyšiday, ale i ostatní účastníci nechybovali. Nakonec nám donesla na 
ukázku malého barevného nejedovatého živého hada 
,,korálovku“, kterého si ošetřovatelé pojmenovali Karlík. Položila  nám ho 
do dlaní a každý si mohl osahat, že had není slizký, jak to některé jazyky 
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šíří.  Potom následovala prohlídka ostatních prostor. Seznámili jsme se 
žirafami, zebrami a všemi obyvateli této ZOO. 
Podle mého názoru to byla velice zdařilá akce a velice mě mrzí, že se jí 
zúčastnilo málo našich členů. 

Nech 
 

Svratka 2015 
 

Již po desáté jsme  se sešli  v našem už známém sportovišti, to je Ubytovna 
TJ Mars Svratka na naší oblastní  olympiádě. Byli tam všichni, kteří si chtěli 
zasportovat a neválet se u televize anebo u počítače. Soutěžilo se v naších 
dobře známých tradičních disciplínách. Namátkou uvedu vrch koulí, hod 
ušákem a oštěpem. Závodilo se v netradičním prostředí, protože zde  v 
místech, kde jsme byli zvyklí soutěžit, stály stánky a kolotoče. Konala se 
zde totiž místní pouť. Ale to nic nebránilo tomu, aby se  v náhradních 
prostorách soutěžilo. A soutěžilo opravdu skvěle. Padaly i rekordy. Ale o 
tom na jiném místě. Po ukončení soutěží  a úklidu sportoviště, ale práce 
organizátoru neskončila. Nyní nastalo to nejdůležitější. Vyhodnotit a 
spočítat výsledky. Nastoupila skupina počtářů pod vedením sl. Petry 
Brabcové a nastalo těžké vyhodnocování. Vše se zvládlo jako vždy na 
jednotku a většina sportovců a organizátorů po dobře provedených 
výkonech mohla odejít na konanou pouťovou zábavu. Myslím si a nejenom 
já, ale i ostatní účastníci, že se tato akce zdařila. Chtěli bychom také 
poděkovat  nájemci p. Mirkovi Holickému a jeho rodině a také panu 
starostovi města Svratky za velice milý přístup k nám, nevidomým 
sportovcům, ale i všem účastníkům  tohoto setkání.  

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

ZAJÍMAVOSTI 
Vaříme 

Broskvový ledový čaj 

Ingredience 
 5 hrnků vody 
 2 zralé broskve 
 4 sáčky černého čaje 
 větvička máty 
 1/2 hrnku cukru 

Postup: 
Do hrnce dejte vařit vodu a mezi tím si nakrájejte broskve na plátky. Až se 
začne voda vařit, vhoďte je do hrnce a přidejte mátu a čaj. Vařte pod 
pokličkou asi 5 minut. Poté vylovte sáčky čaje, proceďte a dle chuti 
oslaďte. 

Servírujte vychlazené do sklenice s ledem a dle nápaditosti a možností 
dozdobené dalším plátkem broskve či lístkem máty. 

Pytlíkové čaje můžete nahradit samozřejmě kvalitním černým sypaným 
čajem pro ještě kvalitnější a chutnější výsledek. 

Zdroj: http://www.receptyladihrusky.cz/broskvovy-ledovy-caj 

 

Sluneční kosmetika aneb Na co v létě nezapomenout 

Zarudlé tváře, bolavá záda s pokožkou spálenou jako rak a neustálé 
potírání se jogurtem. Zní vám to povědomě? Pak jste se pravděpodobně 
stali obětí slunečního řádění, které na vás v létě číhá na každém rohu. Jak 
se bránit? Jednoduše – sluneční kosmetikou! 
Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko  

http://www.receptyladihrusky.cz/broskvovy-ledovy-caj
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Kdo by nemiloval sladké nicnedělání na dovolené u moře či o víkendu u 
rybníka. Stačí jen dovolit sluníčku olizovat vaše tělo teplými paprsky a 
nechat se pomalu unášet na vlnách UV záření do říše snů. Ano, zní to jako 
letní pohádka, ovšem probuzení bývají často o to nepříjemnější. Zarudlá 
nebo spálená pokožka a poškozené vlasy nejsou výjimkou. Naštěstí 
existuje na trhu sluneční kosmetika, která přesně tyto trable pomůže řešit.  

Před samotným opalováním je dobré zhodnotit, jaký jste fototyp.  

 Fototyp číslo jedna má velmi světlou (většinou bledou nebo pihatou) 
pokožku, která reaguje velmi citlivě. Vlasy bývají světlé až zrzavé. Nejenže 
se osoby s tímto fototypem málokdy opálí, většinou se skoro vždy spálí. 
Vlastní ochrana pokožky trvá asi pět až deset minut.  

 Fototyp číslo dvě je podobný. Vyskytuj se u osob se světlou pokožkou a 
světlými vlasy, opaluje se nesnadno. Vlastní ochranná doba kůže se 
pohybuje mezi deseti a dvaceti minutami.  

 Fototyp číslo tři je v našich zeměpisných šířkách nejrozšířenější. Pyšní se 
tmavě blond až středně hnědými vlasy a pokožkou s přirozenou barvou. 
Tento typ vydrží na sluníčku bez ochrany asi patnáct až pětadvacet minut 
než se spálí. Po slunění může pleť zčervenat, zpravidla se však vrátí brzy 
do normálu, respektive zhnědne.  

 Fototyp číslo čtyři reaguje na sluneční záření velmi dobře. Pyšní se jím 
osoby s olivovou či tmavší pletí a hnědými až černými vlasy. Zřídkakdy se 
spálí a na slunci bez ochrany vydrží půl hodiny a déle.  

Obecně platí, že čím nižší fototyp jste, tím větší pozor byste si při slunění 
měli dát. Pokožka, která se lehko spálí, vyžaduje častější slunění po 
menších dávkách a krémy s vyšším ochranným faktorem. Ale ani vyšší 
fototypy nemají vyhráno – nebezpečí spálení nakonec hrozí nám všem, jen 
v odlišných časových intervalech. Proto hlavní pravidlo léta zní: 
nezapomínat na sluneční kosmetiku! 
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Sluneční kosmetika pro každou příležitost 

Nejčastěji sáhneme po opalovacím krému, spreji nebo oleji. Při jejich 
výběru by nás hlavně měl zajímat ochranný faktor, až potom značka. 
Mějte také na paměti, že oblíbené rčení o tom, že vysoký ochranný faktor 
zabraňuje opálení pokožky, je mnohokrát vyvráceným mýtem. Faktor 
nezabraňuje opálení, ale spálení kůže. Proto se nerozpakujte sáhnout po 
vyšších číslech ochranných faktorů, zvlášť chystáte-li se k moři. Opalujte-li 
se již několik dní a pokožka si již vytvořila jakýsi pigmentový základ, 
můžete přejít na řadu s nižším ochranným faktorem. 

I když platí, že sluneční záření nejvíce působí na pokožku, při 
několikahodinovém řádění na slunci trpí také vaše rty, vlasy a řasy. Proto 
přišel kosmetický průmysl s důmyslnou novinkou – slunečními řadami 
oblíbených produktů. Najdete tady hydratační mléka a krémy po 
opalování, lesky na rty s UV filtrem, řasenky, rtěnky, oční stíny a pudry s 
ochranným faktorem stejně jako šampony na vlasy, kondicionéry a další 
vlasovou kosmetiku chránící před slunečním zářením. Všechny tyto 
výrobky chrání různé části vašeho těla před spálením, předčasnou tvorbou 
vrásek a onemocněním kůže. Například rty jsou velmi citlivou částí 
lidského těla a vlasy zase potřebují v létě speciální péči. Když to tedy 
vezmeme kolem a kolem, investice do sluneční kosmetiky se opravdu 
vyplatí.  

Pro příště se jedincům se zády připomínající barvou račí klepeta budete 
moci jen smát.  

Zdroj: http://praktickyzivot.cz/moda/pece-o-telo/slunecni-kosmetika-aneb-na-co-v-lete-
nezapomenout 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PRANOSTIKY 
 
Když dne ubývá, horka přibývá. 
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a 
vichřice. 
Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce. 
Slunce peče - déšť poteče. 
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití. 
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče. 
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. 
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se! 
Jaký červenec, takový leden. 
Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje. 
Červenec - úrody blíženec. 
Nebyl -li červen dostatečně děštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě 
mnohé bouře. 
Co červenec končí, srpen začíná. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

VTIP 
 
Přijde chlápek k nebeské bráně, svatý Petr listuje knihou hříchů, aby zvážil 
jeho skutky. Několikrát knihu prolistuje, podívá se na něho a promluví: 
"Nenašel jsem nic, co byste v životě udělal špatného, ale bohužel jste 
podle záznamů nevykonal ani nic dobrého, pokud se prokážete alespoň 
jedním dobrým skutkem, můžete vejít.“ 
 
Chlápek chvilku přemýšlí a pak říká: "Jo, jednou, když jsem jel autem, 
uviděl jsem bandu chuligánů jak se pokouší znásilnit jednu dívku. Zastavil 
jsem auto, abych se podíval co se děje a skutečně - bylo jich tam asi 30. 
Vystoupil jsem z auta, vzal z kufru hasák a kráčel jsem k vůdci bandy. Byl to 
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ohromný chlap v ocvokovaném koženém kabátě. Přišel jsem k němu a 
praštil ho po hlavě hasákem. Složil se k zemi. Pak jsem se otočil a zařval na 
ostatní: ´Nechte tu dívku na pokoji! Jste stádo tupých, vyšinutých hovad. 
Táhněte domů, než vám dám lekci z bolesti!" 
 
Svatý Petr říká: "Opravdu? A kdy se to stalo?" 
"Asi tak před třemi minutami." 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 
 
Pokračování z čísla 6/2015: 
Sezonu 1911 zahajoval sportovní odbor Sokola Jihlava s členskou 
základnou čítající 45 členů s nadějí na nové lepší hřiště na Heulose a 
inventářem v hodnotě 35 korun, skládající se ze dvou branek za 14 korun, 
3. míčů za 18 korun, hustilky za 1 korunu a ostatních drobností za 2 
koruny. Na dnešní poměry jistě ne ideální!  

Ještě před zahájením vlastní sportovní sezóny zažádal výbor SOS o členství 
nebo ochranu v Českém svazu fotbalovém. ČSF odpověděl, že přijímá 
odbor pod ochranu za příspěvek 5 korun ročně a za podmínek podřízení se 
Svazu ve sporných záležitostech. 

Brzký příchod jara umožnil sportovcům trénovat již v březnu na hřišti a 
vlastní zahájení bylo dokonce reprezentační. Vybrané mužstvo západní 
Moravy se utkalo koncem března se soupeřem tehdy zvučného jména, 
Moravskou Slávii. Reprezentanti západní Moravy, sestavení z hráčů 
Třebíče, Velkého Meziříčí a Jihlavy podlehli v prvém utkání jen těsně 4:3, 
ale v odvetě utrpěli debakl 9:1. Jihlavu reprezentovali Vodička, Novák a 
Kartouz. 

Další sportovní činnost byla proti minulé sezóně poměrně bohatá. Jihlavští 
si pozvali SK Mor. Budějovice a zvítězili 4:1, dvakrát se utkali s SK Německý 
Brod a vždy vítězně v Jihlavě 4:1 a v N. Brodě 5:0. S jídlem rostla chuť a 
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proto  uvítala Jihlava na svatodušní svátky Moravskou Slavii a dvě 
vyjednaná utkání prý slibovala fotbalovou pochoutku.  

Proti zkušeným fotbalistům z Brna se Jihlavští dobře drželi,  ale nezabránili 
dvěma porážkám v poměru 5:1 a 7:2. 

Později uvítali Jihlavané ještě fotbalové mužstvo SK Pardubice, klub, který 
za první republiky byl dlouholetým účastníkem 1. fotbalové ligy. Hosté 
vyhráli jen těsně 2:1 a domácí jim byli více než rovnocenným soupeřem. 
Zajímavý zápas sledovalo 500 diváků! Dnešní pokladníci by si jistě mnuli 
ruce, kdyby docílili, dejme tomu na utkání I. A třídy, průměr 500 diváků. 

Pokračování příště… 
Nech 

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

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

Faterová Růžena Brno 

Kadlecová Drahomíra Brno 

Kiktová Lýdia Praha 4 - Krč 

Novotný Stanislav Antonín Jihlava 

Fatrdlová Marta Jihlava 

Škorpíková Jelena Jihlava 

Magdová Olga Lipník nad Bečvou 

Hegner Pavel Velký Beranov 

Marečková Petra Jihlava 
 
Vážení oslavenci, gratulujeme Vám k Vašim narozeninám a přejeme vše 
nejlepší! 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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 

 

 


