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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 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 

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

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 
 

5. 9. Akce: Přijďte na koncert- pomůžete; od 12:00 do 24:00; Letní 
amfiteátr Jihlava 

5. 9. Krojované slavnosti pod zámkem na hřišti – Brno- Chrlice 
Odpoledne ve 14 hodin: krojovaný průvod Chrlicemi + veselice na hřišti 
v tenisovém areálu; Večer ve 20 hodin: zábava na hřišti v tenisovém 
areálu; Hraje: Dechová hudba Zlaťanka 

9. 9. Samorosty u p.Tůmy, opékání špekáčků. 
Odjezd 7:33 z hl. nádraží do Slavonic. 

15. 9. Jihlavský den zdraví spojený s akcí Mezi světy 
od 10:00 hodin bude na Masarykově náměstí ve spolupráci s Tyflo ČR, o. p. 
s. probíhat předvádění kompenzačních pomůcek a výstava výrobků našich 
členů a klientů 
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16. 9. Vycházka do Větrného Jeníkova. 
Odjezd v 11:15 z 19 nástupiště. Výstup u rybníka Trojan. Pěšky do 
Větrného Jeníkova cca 4 km. Prohlídka kostela a maličkého muzea. Poté 
oběd a návštěva hospůdky. Odjezd z Větrného Jeníkova do Jihlavy v 14:10 
z nástupiště 2, 11:15 z nástupiště 1 a 16:10 z nástupiště 2.  

23. 9. „Chrlická žába“ - pořádá CSS Brno-Chrlice, Chrlické nám. 2, Brno  

26. 9. Tyflosam 2014 - soutěž v prostorové orientaci s bílou holí nebo 
vodicími psy 

29. 9. Den otevřených dveří Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s.; Havlíčkova 38, 
Jihlava 

29. 9. Veřejná sbírka „Bílá hůl“ 

 
*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

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 

Úřad práce a obce musí v otázce výplaty doplatku na bydlení 
úzce spolupracovat 

24. června: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Stát prostřednictvím Úřadu práce a obce by měly v otázce souhlasu 
s výplatou doplatku na bydlení postupovat v maximální součinnosti tak, 
aby byl naplněn duch zákona o hmotné nouzi. Přes všechny nejasnosti 
kolem výkladu části novely zákona se ukazuje, že obcím, které po udělení 
nesouhlasu zahájily s klienty sociální práci, se daří situaci řešit ve prospěch 
obcí i lidí, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a naplňují tak i povinnosti 
uložené jim zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálních 
službách. Na tyto činnosti navíc MPSV letos poskytne úřadům obcí a 
krajským úřadům zvláštní účelovou dotaci. 

V návaznosti na nové stanovisko Ministerstva vnitra, podle kterého 
souhlas či nesouhlas obce je pouze jedním z podkladů pro účely hodnocení 
nároku na dávku, to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová. 

„Ministerstvo vnitra po půl roce změnilo své stanovisko v tom duchu, že 
souhlas obce je nyní jen jedním z kritérií, podle kterých se úřad práce bude 
rozhodovat při udělení či neudělení doplatku na bydlení. Úřady práce úzce 
spolupracují s obcemi a v žádném případě nehrozí, že bude narůstat počet 
bezdomovců. Zejména v případech, kdy různí podnikatelé s chudobou 
stavějí v obcích proti vůli starostů a občanů nové ubytovny a vytvářejí tak 
vyloučené lokality, nepředpokládám, že bude souhlas s vyplacením 
doplatku udělen,“ uvedla ministryně Marksová. 

MPSV podle jejích slov připraví ve spolupráci se Svazem měst a obcí 
novelu zákona tak, aby starostové neztratili možnost bránit se 
podnikatelům s chudobou, kteří často sestěhováváním lidí vytvářejí nová 
ghetta. 
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Pouze společný postup podle ministryně zaručí, že dávku obdrží ti 
příjemci, kteří ji skutečně potřebují, a kteří budou současně díky sociální 
práci mít šanci a motivaci svoji životní situaci aktivně řešit. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v této souvislosti vydalo pobočkám 
Úřadu práce ČR doporučení, aby byl doplatek na bydlení vyplácen 
v případě, že situace klienta bude vyhodnocena i nadále jako případ hodný 
zvláštního zřetele.  

Tento postup lze použít i v případech, kdy obec dosud Úřadu práce 
nezaslala své stanovisko, ale i v případě, kdy obec zaslala nesouhlasné 
stanovisko, a podle vyhodnocení Úřadu práce ČR jde o případ hodný 
zvláštního zřetele. 

ÚP ČR může naopak také rozhodnout, že doplatek na bydlení klientovi 
neposkytne, protože důvody, které uvedla obec ve svém  nesouhlasném 
stanovisku, naznačují, že situaci nelze jako případ hodný zvláštního zřetele 
vyhodnotit.  

Pokud ÚP ČR rozhodne, že doplatek na bydlení v konkrétním případě 
neposkytne, má klient možnost na omezenou překlenovací dobu 
dosáhnout na dávku mimořádné okamžité pomoci. Pouze ovšem za 
podmínky aktivního přístupu k trvalejšímu řešení této mezní situace.  

„Zaměstnanci všech kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR budou i nadále 
monitorovat situaci a úzce spolupracovat s obcemi na řešení situací 
konkrétních klientů.  V obcích, které neudělily souhlas s doplatkem na 
bydlení většímu počtu lidí, se naši lidé ocitli pod velkým tlakem. Situaci ale 
zvládají a spolupráce s obcemi a dalšími zainteresovanými subjekty 
funguje,“ potvrdila Kateřina Sadílková, pověřená řízením ÚP ČR. 

Podle údajů Úřadu práce ČR bylo ke konci května 2015 vydáno celkem 
946 nesouhlasných stanovisek k doplatku na bydlení ze stran obcí. 

Nejvíce nesouhlasných rozhodnutí zaznamenali pracovníci Úřadu práce ČR 
v Moravskoslezském kraji (443) a ve Středních Čechách (139), 
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v ostatních krajích bylo nesouhlasných stanovisek řádově méně, například 
na Vysočině a v Praze nebylo ani jedno. 

Zdroj: Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV ČR 

 

O důchodech rozhoduje ČSSZ bez průtahů a rychle. V průměru 
za 40 dnů 

7. července: Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení ČR 

Lidi v předdůchodovém věku zajímá, jakou dobu trvá vyřízení žádosti o 
důchod. Chtějí se ujistit, že na rozhodnutí o důchodu nebudou muset 
čekat neúměrně dlouho. Ačkoliv má Česká správa sociálního zabezpečení 
(ČSSZ) na vydání rozhodnutí o přiznání důchodu zákonných 90 dní, 
rozhoduje v mnohem kratší lhůtě, a to za 40 dnů. Tolik činí průměrná doba 
řízení u všech druhů důchodů. Je to o více než jeden měsíc méně, než 
ukládá zákon.  

„ČSSZ si je vědoma faktu, že odchod do důchodu je pro klienty důležitou 
životní událostí. Jejím cílem a prioritním úkolem je proto kvalitně a bez 
zbytečných průtahů o důchodech rozhodnout. Toto rozhodnutí je časově 
náročné, protože vyžaduje pečlivé zhodnocení dob pojištění často i za více 
než 40 let ekonomické aktivity pojištěnců. Přesto ČSSZ vyřizuje podané 
žádosti stabilně rychle, aniž by to bylo na úkor kvality,“ uvedl ústřední 
ředitel ČSSZ Vilém Kahoun. 

Průměrná doba řízení o starobním důchodu v prvním čtvrtletí tohoto roku 
činila 36 dnů a o invalidním důchodu 62 dnů. Žádosti o důchody 
pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) byly ke konci letošního března 
v průměru vyřizovány za 33 dnů.  

Je důležité připomenout, že kromě žádostí o důchody, o kterých ČSSZ 
rozhoduje podle českých právních předpisů, zpracovává velké množství 
důchodů s tzv. mezinárodním prvkem. Rozhodování o důchodech, kdy se 
zohledňují i doby pojištění získané v zahraničí, je několikanásobně 
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náročnější jak na čas, tak dostatečnou odbornost. Přesto letos (přesněji 
k 31. 3. 2015) činila v průměru za všechny druhy důchodů (starobní, 
invalidní, pozůstalostní) s mezinárodním prvkem doba řízení pouhých 
58 dnů.  

„Někdy i přes veškeré úsilí není možné vyřídit žádost v zákonné lhůtě, např. 
proto, že se nepodařilo ukončit došetřování některých skutečností. Pokud 
tato situace nastane, pak v případě splnění podmínek pro nárok na důchod 
poskytne ČSSZ žadatelům zálohu, aby nezůstali bez finančních prostředků,“ 
doplnil Vilém Kahoun. 

Ze zákona je lhůta pro přiznání všech dávek důchodového pojištění 90 dnů 
ode dne zahájení řízení. Důvodem delší doby řízení u invalidních důchodů 
je zejména skutečnost, že se do ní započítává lhůta pro posouzení 
zdravotního stavu, která může činit až 45 dnů, a rozhodovací proces do 
jisté míry závisí i na spolupráci se samotným občanem, ošetřujícím 
lékařem a zaměstnavatelem. Stejně tak je délka rozhodování v případě 
důchodů s mezinárodním prvkem ovlivněna součinností partnerské 
instituce v zahraničí.  

ČSSZ rovněž vyřizuje další nezanedbatelný počet podání občanů nebo 
jiných úřadů, například rozhoduje žádosti o přepočtení důchodu, 
zpracovává exekuční srážky z důchodu, vydává potvrzení o výši důchodu 
pro různé účely, posuzuje nárokové podklady, aktualizuje databáze při 
změně osobních údajů klientů, zajišťuje změnu způsobu výplaty dávek na 
základě požadavků, ověřuje trvání nároku na dávky, provádí valorizaci 
důchodů, rozhoduje o odnětí důchodu a řeší případně přeplatky nebo 
nedoplatky důchodů, poskytuje součinnost Policii ČR, soudům aj.  

Zdroj: Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 
 

Šumava – Zdíkov 2015 
 
Dne 5. 6. jsme se s Tyflo ČR o.p.s. a účastníky z Chrlic vydali na rekreační 
zájezd na Šumavu do hotelu Bohemia ve Zdíkově. Po příjezdu na nás čekal 
výborný tříchodový oběd. Jakmile jsme se seznámili s areálem hotelu a 
ubytováním, odebrali jsme se na večeři, kde nám byl představen program 
na celý týden. Po celý týden byla na programu rozcvička a kromě snídaně, 
oběda a večeře i bohatý výletní či turistický program.  

V pondělí jsme se podívali po krásách samotného Zdíkova a odpoledne 
jsme se prošli do Stach vzdálených asi 3 km od Zdíkova, kde jsme ochutnali 
místní pivo Dudák.  Večer nás potěšil svou návštěvou pan Harmonikář, se 
kterým jsme si zazpívali spoustu písniček a někteří si i zatancovali.  Druhý 
den jsme museli naplánovat kratší procházku po okolí Zdíkova, protože 
kvůli opravě komunikací nás okolní cesty moc daleko nepouštěly. Večer 
jsme se účastnili zajímavého krmení sov v Sovinci na Borové Ladě. Cestou 
zpět jsme zajeli na Chalupskou slať, kde jsme chtěli obdivovat západ 
slunce, ale to nám bohužel zapadlo dříve, než jsme se na slať dostali.  Ve 
středu parta odvážných odjela místním mikrobusem na Prohlídku po okolí 
řeky Vydry a ostatní měli volný program. Protože jsme všichni tělem i duší 
turisté, podnikli jsme různé výlety a prochodili okolí Zdíkova skrz naskrz. 
Večer jsme se všichni sešli v místní klubovně, kde nás pán z Národního 
parku Šumava seznámil s krásami samotné Šumavy a pěkně nám o ní 
povyprávěl.  Mezi výlety z dalších dnů můžeme zmínit výlet na hrad 
Kašperk a výlet do Kašperských hor či sobotní výlet na Kvildu a slatě. 

Od čtvrtečních večerů se o naši zábavu staral Tomáš z Chrlic, který umí 
krásně hrát na kytaru a zpívat. Můžu na něj prozradit, že neexistuje žádná 
z písniček, kterou by neznal.  V neděli jsme se všichni po svých trasách 
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vrátili zpět do našich domovů a teď nám nezbývá nic jiného než vzpomínat 
na krásný týdenní pobyt a těšit se na další.  

                                                                                      Petra Brabcová 

 
 

Promítání fotek s Janem Strnadem 
 
Dne 16. 7. byly od 14:00 hodin v klubovně Tyfla ČR, o. p. s. s Janem 
Strnadem promítány fotky z květnového pobytu v Podhajské. Na 
promítání se přišlo podívat asi 10 lidí, a to nejen z řad účastníků pobytu, 
ale i z řad nevidomých klientů. Promítání fotek a videí se protáhlo do 
16:00 hodin. Všem zúčastněným se promítání s výkladem moc líbilo a těší 
se na další setkání u promítání fotek.  

                                                                                      Petra Brabcová 

 

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

NAŠI DOBROVOLNÍCI 

Abychom mohli dobře realizovat svou činnost a pomáhat nevidomým a 
zrakově postiženým, neobejdeme se bez dobrovolníků - dobrých duší, 
které jsou ochotny nám věnovat svůj čas, energii nebo znalosti, za což jim 
patří náš obrovský obdiv a dík! 

Chtěli byste se i Vy stát jedním z nich? Přivítáme Vás s otevřenou náručí  

Dobrovolníci u nás pomáhají s přípravou jednorázových i pravidelných 
akcí a také s administrativou v organizaci. 

Pomáhejte s námi! 
Kontaktujte nás na e-mailu: tyflo-fundraiser@seznam.cz 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 

Pokračování z čísla 7/2015: 
V minulé sezoně utrpěl SOS Jihlava tři porážky od třebíčských fotbalistů. 
Padla proto velká hana na Jihlavu a bylo na fotbalistech tuto odčinit. A 
také se stalo. Třebíčský  klub přijal přátelské pozvání a na podzim se 
uskutečnilo velké klání. Jihlavští slavně zvítězili v poměru 5:2, když již v 
poločase vedli 3:1. 

Po dvou brankách vstřelili za vítěze Schlesinger a Kartouz, pátou připojil 
Novák. Po celé utkání byli jihlavští mocně povzbuzováni asi 400 platícími 
diváky a ještě prý z postranní přihlížely zápasu osoby další. Zajímavé je, že 
potomci těchto diváků se zachovali ještě do dneška a jejich řady prý 
dokonce houstnou. Podle nezaručených zpráv se můžeme  o tom 
přesvědčit na dnešních sportovištích jak SK Jihlava, tak FC Vysočina tak i 
hokejovém stadionu Dukly. 

Druhá sezona skončila po sportovní stránce úspěchem: 4 vítězství, 3 
porážky a aktivní poměr branek 23 ku 18. 

Ale vraťme se ještě k prvému utkání s SK Mor. Budějovice. Tímto zápasem 
se navždy s Jihlavou rozloučil známý hráč a funkcionář odboru František 
Havelka. Odešel za povoláním daleko, až do vzdálené širé Rusi. Jistě se stal 
za několik málo roků svědkem události, o které v této době mluvil celý 
svět – Velké říjnové socialistické revoluce. 

Za zmínku stojí ještě jedna příhoda z tohoto utkání, dobře charakterizující 
poměry tehdejších sportovců. Během utkání došlo ke srážce dvou hráčů a 
jeden z Budějovických to odnesl zlomenou rukou. Jistě nepříjemná 
událost, dnes však nic zvláštního, vždyť úrazy při provádění sportu, byly, 
jsou a budou. 

Zanedlouho zaslali Budějovičtí dopis tohoto znění: 
„Při posledním utkání s Vaším mužstvem stala se našemu hráči nehoda, že 
si zlomil ruku. Jelikož mu nemocenská pokladna odepřela podporu a my jej 
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ze svých velice skromných  prostředků podporujeme, obracíme se k Vám, 
byste také nějakým odnosem přispěli, jelikož se to stalo vinou Vašeho 
hráče. Neznamená to však nějakou výčitku ani Vašemu klubu, ani 
dotyčnému hráči, nám jde o to, bychom si onoho hráče udrželi u nás, by 
nám neodjel domů, a proto doufáme, že žádosti naši z plna vyhovíte v 
zájmu zachování přátelských styků  mezi našimi kluby. 

Za odpověď Vaši zajistě příznivou, předem děkujeme.“ 

Ke cti tehdejšího výboru budiž, že se tímto zabýval a přítomný pokladník 
vybral od osob přítomných za tím účelem 11 korun. 

Pokračování příště… 
Nech 

 

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

KAM V JIHLAVĚ ZA KULTUROU 
 

Výběr kulturních akcí města Jihlavy pro srpen 2015: 

Koncerty dechové hudby – každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 na 
Masarykově náměstí. Účastní se kapely z Rokytnice nad Rokytnou, Brtnice, 
Libkovy Vody a Nového Města na Moravě. 

Ježkovy pohádkové neděle pro děti – každou neděli od 18:00 v prostorách 
parkán u Brány Matky Boží. Hrají se pohádky: Syndibád, Pohádky ze mlýna, 
O Palečkovi, Pták ohnivák a liška ryška, Ježibaby a ženichové. 

Výstava panenek Barbie, autíček, motorek a 3D modelů z puzzle – možno 
navštívit každý den v prostorách Brány Matky Boží 

Výstava Šárky Radové, akademické sochařky a keramičky – k navštívení 
do 23. 8., v Domě Gustava Mahlera 
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Výstava Jakuba Schikanedera, známého českého malíře – k navštívení do 
23. 8., v Oblastní galerii Vysočina 

Knihy v městské dopravě – v trolejbusu č. 77, který střídavě cestuje po 
různých trolejbusových linkách, najdete koš s knihami z Fondu městské 
knihovny Jihlava. Knihy jsou volně k půjčení či rozebrání pro veřejnost. 

Prázdninový jarmark – 14. 8. od 18:00 na Masarykově náměstí 

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

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

Burdová Marie Jihlava 

Cahová Ludmila Třebíč 

Dokulilová  Tereza  Náměšť n.O 

Dörrerová Marie Jihlava 

Hnízdilová Marie Měřín 

Kubíček Jaromír Praha 8 - Čimice 

Kunteová Dagmar Jihlava 

Mokošová Dáša Kováčová, Slovensko 

Musialová Božena Jindřichov u Krnova 
 
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  

Účetní: Monika Handlová 

Administrativní pracovník: Věra Svobodová 

Odborné a sociální poradenství: Mgr. Iveta Ďuricová, Bc. Petra Brabcová, 
DiS., Bc. Marek Muller 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová, Ladislav Rada 

Sociálně terapeutické dílny: Mária Nováková 

Pracovní asistent: Michaela Marková 

Průvodcovská a předčitatelská služba: Zlatuše Hegnerová, Jaroslav Rokos, 
Milada Rokosová 

Masérské služby a cvičení: Ladislav Limberk 

 
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 

 

 


