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Číslo 8/ročník 12                          1.8.2014 

 

 
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 8. 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 
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Ivana Rytychová, objednávat se můžete na shora uvedených 
telefonních číslech. Členové ON mají výrazné slevy!!! 

 
 
Plánované akce na srpen 
 
 

2.8.-9.8.2014 Sjíždění řeky Ohře na raftech 
 

14.8. Promítání fotek s Janem Strnadem v klubovně Tyfla od   
14 h. Podhájska 2014 

 
22.8. Vycházka s rakouskými přáteli - Jihlava a okolí 

Připravuje Bc. Petra Brabcová, vede a tlumočí Mgr. 
Svatopluk Jánský 

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

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

2.8.-9.8.2014  Sjíždění řeky Ohře 
na raftech 

 
5.9.-14.9.2014 Chorvatsko - Baško Polje Depandance 

hotelu Alem 
 
12.10.-13.10.2014            Znojmo-Sedlešovice návštěva vinného 

sklípku 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Informace a odpovědi na dotazy ze Sociálně právní poradny  

Dotaz: „Mohu získat hypotéku na nákup družstevního bytu?“  
Ještě před 1. lednem tohoto roku by odpověď zněla „nikoliv“. 
Díky změnám, které přinesla zásadní rekodifikace soukromého 
práva, dnes již odpověď takto jednoznačně záporná být 
nemusí. Tato změna nebyla způsobena přímo novým 
občanským zákoníkem, ale jiným, též velice významným 
novým kodexem; jde o zákon se zkráceným názvem „o 
obchodních korporacích“ (z. č. 90/2012 Sb.).  
V tomto zákonu najdeme: 

a) obecnou úpravu obchodních korporací, dále pak 

ustanovení věnovaná: 

b) osobním společnostem, kterými jsou veřejná obchodní 

společnost a komanditní společnost, 

c) kapitálovým společnostem, jimiž jsou společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost, 

d) dále evropské společnosti a evropskému 

hospodářskému sdružení 

e) a nakonec družstvům, z nichž zvláštní ustanovení 

upravují družstva bytová a sociální. Mezi družstvy též 

najdeme speciální úpravu pro evropskou družstevní 

společnost. 
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Pod pojmem „vzít si hypotéku“ se z právního hlediska rozumí 
získání úvěru zajištěného zástavním právem k nějaké 
nemovitosti. A v tom byl právě háček, protože osoba, která si 
„kupuje“ družstevní byt, žádnou nemovitost do svého 
vlastnictví nezískává. Vlastníkem bytu je stále bytové 
družstvo, takový nabyvatel získá možnost být členem družstva 
a s tím spojený nárok na nájem družstevního bytu.  
Pro nás klíčové ustanovení najdeme již v ustanoveních 
obecných, konkrétně pak v § 32 odst. 3, které zní takto: 
„(3) Zastavit podíl společníka v obchodní korporaci lze jen za 
podmínek, za nichž ho lze převést; zastavení podílu v bytovém 
družstvu lze stanovami podmínit nebo vyloučit.“ 
Z tohoto ustanovení lze tedy dovodit, že nově lze zastavit tzv. 
družstevní podíl, ovšem pozor! Pokud se bytové družstvo 
rozhodne, že nechce, aby podíl zastavit možné bylo, má 
možnost tomu zamezit. To však může udělat jen změnou 
stanov. Z přechodných ustanovení zákona pak plyne, že 
korporace měly uvést stanovy do souladu s donucujícími 
ustanoveními tohoto zákona do konce června tohoto roku. 
Pokud tak neučinily, může je k tomu vyzvat soud a přitom jim 
stanovit lhůtu, dokdy by tak měly učinit. Pokud by se tak 
v dané lhůtě nestalo, může to být dokonce důvodem ke 
zrušení korporace. Na položený dotaz lze tedy odpovědět tak, 
že dnes již družstevní podíl z právního hlediska možné zastavit 
je, ovšem je třeba zjistit, zda tomu nebrání stanovy 
konkrétního bytového družstva. Otázkou samozřejmě dále 
zůstává, nakolik bude pro instituce poskytující úvěry zajištění 
zástavou družstevního podílu akceptováno. 
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Dotaz: „Potřebuji ověřit podpis, ale mám velké potíže 
s pohyblivostí; existuje nějaké řešení tohoto problému?“ 

Kromě řešení, že si tazatel dokáže zajistit, aby mu jiná osoba 
pomohla s přepravou na vhodné místo, kde se podpisy běžně 
ověřují, tedy matriční úřady, místa Czech POINT – na obecním 
či městském úřadu, na vybraných provozovatelnách České 
pošty, zde existuje další alternativa. Jak jsme na základě 
namátkových dotazů na některých úřadech zajišťujících 
ověření podpisu (legalizaci) zjistili, nabízejí pro osoby, které ze 
závažných důvodů nejsou schopny se k ověření podpisu nebo 
shody opisu či kopie s listinou (vidimaci) dostavit, možnost 
legalizace i vidimace v domácnosti či místě pobytu takovéhoto 
žadatele. Děje se tak na základě ustanovení § 15 odst. 1 
zákona o ověřování (z. č. 21/2006 Sb.): 
„(1) Vidimace a legalizace se provádí v úředních místnostech 
úřadu. Na jiném vhodném místě lze provést vidimaci a 
legalizaci jen ze závažných důvodů.“ 
Takto provedené ověření by mělo proběhnout bezplatně.  
 
   Luboš Zajíc, Sociálně právní poradnu SONS  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

  Zloději na nic nečekají a využijí každou příležitost! 
 
Jak předejít vykradení bytu nebo domu?  
•Být co nejopatrnější. 
•Vždy zamykat, i když jste pryč „jen chvíli“ nebo i když jste 
doma. 
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•V případě delší nepřítomnosti, jako je dovolená apod., 
požádat příbuzné, přátele či sousedy, aby vás občas navštívili 
a vybrali letáky a korespondenci z poštovní schránky. 
•Nezveřejňovat na sociálních sítích svůj úmysl opustit domov. 
•Zvážit fotografie, které umísťujete na sociálních sítích, a co je 
na nich vidět. 
•Používat vždy pouze certifikovanou bezpečnostní techniku a 
zajistit její montáž odbornou firmou. 
•Znát a pružně reagovat na pojistné podmínky pojišťoven. 
 
Jak postupovat při výběru firmy, která zabezpečí váš domov?  
•Svěřte plán a montáž zabezpečení vašeho domova/firmy 
skutečným odborníkům, kteří mají oprávnění a osvědčení o 
odborné způsobilosti montovat bezpečnostní prvky. 
•Vždy od dodavatele žádejte české certifikáty bezpečnosti. 
•Vyhledejte si o firmě reference, dokážou hodně napovědět. 
•Poradenství a pomoc s výběrem vhodného zabezpečení je 
zdarma. Nezapomeňte, že i bezpečná okna a další prvky jsou 
součástí zabezpečení. 
•Chtějte maximální délku záruky na dílo, pohybuje se od 2 let 
až do 15 let. Pro váš klid nezapomeňte na servis 24 hodin 7 dní 
v týdnu. 
•Upřednostněte firmu, která má své vlastní prověřené 
montážníky, nikoli tzv. externí. 
•Široká nabídka designových prvků a individuálních řešení je 
zárukou dobrého přístupu k zákazníkovi. 
•Volte minimálně 3. bezpečnostní třídu dveří a nekombinujte 
ji s prvky nižší bezpečnostní třídy (např. kování nebo vložka 2. 
třídy). 



PANORAMA číslo 8 ročník 12  2014 9 

•Doplňkové služby, jako je úklid po montážnících, odvoz suti 
atd., bývají už v základní kalkulaci. 
•Nebojte se zeptat na vše, čemu nerozumíte. 
 
Viktoriánská doba 
 
„Maminko! Maminko, vyprávěj mi ještě o Novém světě!“  
Žena se ztěžka posadila do oprýskaného, červotočem 
prožraného křesílka a pohladila svého synka po hlavě.  
„A co bys chtěl slyšet? Už jsem ti řekla všechno, co vím, však 
jsem tam nikdy nebyla.“ 
„A proč ještě Billy a Kate neposlali lístek? Ani takový ten 
obrázkový? Jimmy jeden dostal od svého strýčka. Ale Bill a 
Kate neposlali ještě nic.“ 
Matka si zhluboka chraplavě odkašlala a tak tak zadržela slzy, 
když ji přitom ostře zabolelo v zádech. 
„To víš, Toby, Amerika je velká, jistě je tam příliš věcí k vidění, 
než aby se zdržovali psaním lístků. Až se tam rozkoukají, určitě 
napíšou. Navíc sám víš, že Kate moc dobře psát neumí, všecko 
jí trvá.“ 
Toby teatrálně vzdychl a zaposlouchal se do vzdáleného, věrně 
známého zvuku. Malý, ale hlasitý železný zvon svolával lidi do 
továrny k ranní směně. Toby vstal a natáhl ruku k matce. 
„Půjdeme?“ 
Žena se kvůli bolesti zad bála pohnout, aby se před svým 
synem nerozplakala. „Běž napřed, zlatíčko, já tě doženu.“ 
Toby pokrčil rameny a vyrazil ven. Po úzké špinavé ulici už 
kráčely k obrovské cihlové budově desítky lidí. Toby několik 
z nich pěkně nahlas pozdravil, jak ho to učila maminka, a 
zařadil se do davu, proudícího k vysoké železné bráně. 
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Slunce sotva vyšlo, ale už stihlo zalít štíhlé komíny zlatavým 
světlem. Toby se na ně zahleděl zasněným pohledem. 
Maminka mu vyprávěla, že v Americe jsou domy tisíckrát vyšší 
než tyhle komíny. Že kdyby stál na samotném vrcholku 
takového domu, mohl by si z nebe ukrást kteroukoli hvězdu. A 
až povyroste, určitě se do Ameriky vydá za svými sourozenci. 
Kate a Billy tam odjeli už před rokem, ale doteď nenapsali. 
Toby doufal, že je to tím, že tam toho zažívají tolik, že zkrátka 
nemají čas na psaní, přesně jako to říkala maminka.  
Ohlédl se, ale byl příliš malý, aby viděl, zda jeho matka kráčí za 
ním. Se svou výškou viděl všehovšudy změť šedých a hnědých 
pracovních kalhot a blátem obalených bot. Něčí ruka ho 
postrčila stranou a on se konečně ocitl na nádvoří továrny. Pro 
něj to nebyla nenáviděná budova, kde musel dřít do úmoru, 
jak o ní mluvili ostatní. On viděl zdi, které budou stát navěky, 
fascinující stroje, zručné lidi, kteří je obsluhují, spoustu skrýší a 
schovávaček, komíny, ze kterých by možná dohlédl až za 
moře, až do Ameriky… 
 

Mary se nevydala hned za svým synkem, jak mu 
slibovala. Musela udělat ještě něco jiného. Byl to přesně rok. 
Vyšla uličkou opačným směrem, než chvíli předtím mířil dav. 
Zvuk továrního zvonu už utichl, ale Mary poslouchala jiný 
zvon. Ten, který vyzváněl v kapli u hřbitova Kensal Garden. 
Zastavila u dvou dřevěných křížů s vyrytými jmény Catherine a 
Williama Smithových. Hroby jejích dětí zarůstaly plevelem, 
protože neměla peníze na jejich údržbu. Neměla peníze ani na 
léky na svůj kašel a na bolest zad. Jediné, na čem ještě 
záleželo, byl Toby. Musela mu kupovat jídlo, aby byl silný. 
Všichni jí říkali, že na svůj věk je moc malý a slabý. Mary to 
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věděla taky. Ale zbyl jí už jenom on a udělala by pro něj cokoli. 
Dávala mu své jídlo, z hadrů mu šila teplejší přikrývky. Ale i 
ona věděla, že takový život Toby dlouho nevydrží. Nikdy si ani 
slůvkem nepostěžoval, ale ona viděla, že je každým dnem 
slabší a hubenější.  
Starší syn, dvanáctiletý Billy, zemřel při nehodě v továrně. 
Zabila ho horká pára jen pár dní poté, co Mary pohřbila 
nejstarší ze svých dětí. O dceru Kate ji připravila cholera. Malý 
Toby snadno uvěřil, že odjeli do Nového Světa. Do světa, kde 
nejsou ani továrny, ani cholera, ani horká pára. Není tam hlad 
ani bída a domy jsou tak vysoké, že když vystoupá na samotný 
vrcholek, dotkne se hvězd… 
 

Lucie Jeřábková, Jihlava 
Začínající autorka 

 
DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 28.6.2014 – 5.5.2014 
 
V Orlických horách, krásném prostředí Kačenčiny pohádkové 
říše se uskutečnil opět náš letošní rekondiční pobyt. Čekala na 
nás naše, nám již dobře známá chata Deštná, která se nachází 
v obci Deštné v Orlických horách a její velice milý personál 
v čele s panem Vlastimilem Hejzlerem, majitelem a ředitelem 
v jedné osobě. Při příjezdu jsme byli mile přivítání provozní 
paní Kozlovou, která nás seznámila mimo jiné i s provozním 
řádem budovy. Po velice chutném obědě jsme se všichni 
ubytovali a rozběhli po této malé, leč hezké obci. Ti, co zde 
byli poprvé objevovali klady i zápory této podhorské vesničky, 
plné lyžařských sjezdovek a samozřejmě vleků a výtahů. 
Rozesmál nás název jednoho penzionu. Tento penzion se 
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jmenoval  „Kozí chlívek“, já osobně jsem navštívil jeho 
restauraci s několika přáteli  a pochutnali jsme si na dobrém 
černém pivu. Ale i jídlo zde bylo dobré a chutné . Zařízení této 
restaurace bylo typicky staročeské, včetně kachlové pece. 
Kousek od tohoto objektu je keramická a zvonařská dílna 
manželů Šebových. Je zde umístěná i zvonkohra, kterou 
uslyšíme hrát každou celou hodinu. Závěrem bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se na tomto pobytu v krásné dosud 
ekologicky nezničené horské přírodě podíleli. Ovšem největší 
obdiv patří naší vedoucí pobytu slečně Brabcové. PETRO, 
VELKÉ DÍKY. 
     

         
 Účastníci pobytu  

 

Recept na lehké letní osvěžení 

 
Malinový střik  
Příprava: 5 minut  
2 porce  
Přísady: 2 šálky minerálky, 2/3 misky mražených malin, 2 
větvičky čerstvé máty, 50 ml malinového sirupu, 2 hrsti 
ledových kostek  
Smíchejte minerálku, maliny, mátový a malinový sirup. Nalijte 
do sklenic na ledové kostky. Nápoj je bohatý na vitamin C. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPRNOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

4. srpen 
Na Dominika parna – mrva marná. 

10. srpen 
Do svatého Vavřince nechval pšenice. 
Na svatého Vavřince oříšky jdou do věnce. 
Na svatého Vavřince slunečnost, vína hojnost. 
Pěkné počasí na svatého Vavřince ukazuje na pěkný 
podzim. 
Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje. 

15. srpen 
Je-li o Nanebevzetí panny Marie pěkně, nastane 
požehnaný podzimek a počasí bude příznivé vinné révě. 

18. srpen 
Přinese-li déšť svatá Helena, bývá otava dlouho zelená. 

23. srpen 
Má-li Filip hromy v průvodu, značí to brzký déšť a úrodu. 

24. srpen 
Bartoloměj svatý odpoledne krátí. 
Krásně-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. 
Hřmí-li po svatém Bartoloměji, bude podzim dlouhý a 
pěkný. 
Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý 
podzim. 

29. srpen 
Na svatého Jana stětí mají se ožínati bramborové nati. 
Prší-li na den stětí svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Doběhly se závody a jeden z návštěvníků najednou slyší, jak k 
němu promlouvá kůň. "Ha, ha vyhrál jsem, vyhrál jsem!!!" 
Pán zděšeně vykřikne a utíká za trenérem mluvícího koně. 
"Pa-pa-pa-pane, váš kůň říkal, že byl první!!!" Trenér na to:" 
Kecá, byl druhej!!!" 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

  Určitě znáte  sjezdovku Čeřínek. Blízko je obec Rohozná a 
kousek od ní je bizardní skalní útvar nazývaný Čertův Hrádek. 
Jak vznikl, vypráví tato pověst. V dobách, kdy ještě žili na naši 
zeměkouli tvorové i netvoři, jako jsou i čerti, dostal jeden z 
nich za úkol vybudovat během jedné noci na skále pevný a 
mocný hrad. Materiál na něj nosil ze skalnatého Vršku u 
Batelova (Jiná verze hovoří o tom,  že to byly bližší Skály u 
Čeřínku). Tehdy tam přebývala krásná víla  a její krása tohoto 
sluhu pekla, tak omámila, že místo aby stavěl, zůstal  s ní  a 
promrhal s ní celou noc. Ztratil mnoho času a stavbu 
samozřejmě nemohl dokončit. Zůstala po něm nedokončená 
stavba, ale i kameny rozházené  od Batelova až k Čertovu 
Hrádku. Dokonce jeden kamen mu upadl hned na Vršku  u 
Batelova. Místní lidé ho pojmenovali  Čertův kočár. 
                                                                                                                    

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

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

V měsíci srpnu oslaví členové ON své narozeniny: 
Mokošová Dáša Kováčová, Slovensko 

Vospěl Jaromír Slavonice 

Tesková Barbora Jihlava 

Kubíček Jaromír Praha 8 - Čimice 

Svobodová Tereza Hradec Králové 

Kunteová Dagmar Jihlava 

Burdová Marie Jihlava 

Cahová Ludmila Třebíč 

Musialová Božena Jindřichov u Krnova 

Robeová Marcela Jihlava 

Dörrerová Marie Jihlava 

Ščavnická Darina Janov u Krnova 

Hnízdilová Marie Měřín 

Wojtowicz  Cecylia Gtogówek 

Dokulilová  Tereza  Náměšť n.O 
 

   

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. 


