
9/2015 

 

PANORAMA 

Časopis nejen pro zrakově 
postižené 



 

1 

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 ZÁŘÍ 
 

9.9.   Samorosty u pana Tůmy, opékání špekáčku. Odjezd v 7:33 
z hlavního nádraží do Slavonic.  

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

16.9.  Vycházka do Větrného Jeníkova odjezd v 11:15 z nástupiště 19. 
Výstup u Rybníka Trojan. Pěšky do Větrného Jeníkova asi 4 km. Prohlídka 
kostela a maličkého muzea. Poté oběd a návštěva hospůdky. Odjezd do 
Jihlavy v 14:10.  

17.9. Jihlavský den zdraví spojený s akcí Mezi světy, od 10:00 hodin bude 
na Masarykově náměstí ve spolupráci s Tyflo ČR o.p.s. předvádění 
kompenzačních pomůcek a výstava výrobků našich členů a klientů Tyflo ČR 
o.p.s..  

26.9. Tyflosam 2014 - soutěž v prostorové orientaci s bílou holí nebo 
vodícími psy 

27.9.  Jedeme do Kojetic vlakem a pak pěšky na vinohrad Sádek na 
Václavské posvícení 

29.9. Den otevřených dveří Tyflo ČR o.p.s. Havlíčkova 38, Jihlava 

29.9. Veřejná sbírka „Bílá hůl“ 
 

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

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 
 

1.10. Promítání fotek Šumavu - Zídkov 

5. veletrh poskytovatelů sociálních služeb a vystavovatelů 
výrobků a kompenzačních pomůcek pro zdravotně postižené - KD 
Ostrov, Havlíčkův Brod 
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3.10.  Pojedeme do Popic na grilování a hudbu. Odjezd v 11:55  
autobusem číslo 7  pod Priorem 

15.10.  Promítání fotek Bystřice nad Pernštejnem  

17.10. – 18.10.   Návštěva vinného sklípku Otto Rohovský, Znojmo-
Sedlešovice 

 
*změna data, místa a času vyhrazena 

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

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

17.10. Znojmo-Sedlešovice – zájezd do vinného sklepa Otto Rohovský 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 

Peníze na sociální služby míří ke svým adresátům  

7. srpna: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistilo v rekordním čase odeslání 720 
milionů Kč krajům a Hlavnímu městu Praha. Finanční prostředky jsou 
nezbytné na dofinancování sociálních služeb, kterým hrozí omezení nebo 
dokonce zánik. Poskytovatelé sociálních služeb se tak budou moci věnovat 
svému hlavnímu poslání, tedy práci s klienty, a nikoli shánění chybějících 
finančních prostředků.  

Vláda vyhověla požadavku ministryně práce a sociálních věcí Michaely 
Marksové na dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či 
zánikem a navýšila částku určenou na dotace o 720 milionů Kč. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí po tomto usnesení vlády rychle 
připravilo všechny kroky k tomu, aby se finanční prostředky dostaly, co 
nejrychleji krajům a následně poskytovatelům sociálních služeb, kteří 
nemají dostatečné finance na poskytování služeb, zejména zdravotně 
postiženým a seniorům.  

Ministryně Michaela Marksová spolu s předsedou vlády společným 
dopisem apelují na jednotlivé kraje a Hlavní město Prahu, ať vzhledem ke 
složité situaci v sociálních službách maximálně urychlí standardní postupy 
pro distribuci prostředků poskytovatelům sociálních služeb tak, aby 
nedošlo k jejich omezení či zrušení.  

Zdroj: Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV ČR 
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Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun 

20. srpna: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí 
Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční 
mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 
58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun 
na 9 300 Kč. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené 
mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních 
smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě.  

„Minimální mzda v ČR je stále jedna z nejnižších v Evropské unii a pohybuje 
se pod hranicí chudoby. Jsem ráda, že jsme udělali další krok ke zlepšení 
této situace a zvýšili jsme minimální mzdu, protože pracovat se musí 
vyplatit,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.  

Vláda tak pokračuje v realizaci svého záměru deklarovaného v 
Programovém prohlášení, tedy postupně zvyšovat minimální mzdu tak, 
aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Při schválené 
valorizaci minimální mzdy lze v roce 2016 předpokládat zvýšení jejího 
podílu k průměrné mzdě na 36 procent.  

Zvýšení se týká také zaměstnanců, kteří jsou poživateli invalidních 
důchodů, pro tyto osoby zůstala sazba minimální mzdy od jejího 
opětovného zavedení v roce 2013 v nezměněné výši, tj. 8 000 Kč za měsíc 
nebo 48,10 Kč za hodinu. Vláda na svém jednání dne 25. května 2015 
schválila Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na období 2015 až 2020. Tento materiál obsahuje 
opatření, které má odstranit nerovnoprávné postavení osob se zdravotním 
postižením v odměňování minimální mzdou. Termín pro jeho splnění je 
stanoven na začátek roku 2017 a od uvedeného data by tedy měla být 
uplatňována pouze jedna sazba minimální mzdy a nejnižších úrovní 
zaručené mzdy shodně pro všechny zaměstnance. Dorovnání snížených 
sazeb pro zaměstnance s invalidním důchodem k základní sazbě minimální 
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mzdy bude provedeno postupně. V roce 2016 se sazby zvyšují z 48,10 Kč 
za hodinu na 55,10 Kč za hodinu a z 8 000 Kč za měsíc na 9 300 Kč za 
měsíc.  

Minimální mzda se naposledy zvýšila s účinností od 1. ledna letošního 
roku. Nezvyšování minimální mzdy v letech 2007 až 2012, i když zejména v 
prvních letech tohoto období bylo vzhledem k ekonomickému vývoji 
akceptovatelné, přispělo k tomu, že byly velmi výrazně oslabeny základní 
funkce minimální mzdy a významně poklesla kupní síla zaměstnanců 
pracujících za minimální mzdu. Stagnace minimální mzdy přispěla k tomu, 
že výše čisté minimální mzdy je v současné době postačující na pokrytí 
výživy a ostatních základních osobních potřeb, nestačí však k zabezpečení 
veškerých nákladů na bydlení.  

Zdroj: Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV ČR 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 

Bystřice nad Pernštejnem 

V centru města Bystřice nad Pernštejnem se nachází penzion Hotelovka. A 
to bylo místo našeho letošního rekondičního pobytu. Dvojpatrová budova, 
spojená s domem pečovatelské péče nás uvítala velmi přívětivě. Je 
umístěna uprostřed velikého sídliště, postaveného z paneláků. V blízkosti 
prodejna Penny marketu nás zásobovala běžnými potravinami, které se 
zapomenuli při balení  před odjezdem. Čekal nás velice zajímavý a poutavý 
program. 

Využívalo se krásného okolí tohoto města. Po příjezdu a velice dobrém 
obědě jsme se vydali na městské náměstí, které se nazývá Masarykovo.Jen 
tak namátkou bych chtěl říci, že při návštěvě p. Klause, tehdy prezidenta 
naší republiky, zde zasadil strom, který se zde hlídá, jak se říká, jako oko v 
hlavě.Druhý den jsme se vydali na soukromou farmu Eden. Šlo se 
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pohádkovou Alejí, která je lemovaná pohádkovými postavami 
vyřezávanými ze dřeva. Zde byli k vidění ukázky počátky soukromého 
podnikání jako je třeba kovářství nebo moštování. Následovaly 

vycházky na blízký hrad Pernštejn nebo na westernovou vesničku Šiklův 
Mlýn, kde jsme se velice dobře nejen bavili, 

ale i poučili. Prostě, stručně řečeno, jako vždy krásný, výborně uspořádaný 
rekondiční pobyt v krásném prostředí se 

 známými lidmi. Velký dík patří celému personálu tohoto penzionu za 
projevenou ochotu při obsluze našich velmi náročných přáních. 

                                          Nech 

 

Pouť v Kostelním Vydří 

Dne 19.7.2015 jsme jeli do Kostelního Vydří na pouť. Ráno jsme jeli vlakem 
do Malého Pěčína a odtud jsme šli asi 2 km pěšky do Kostelního Vydří. 
Pouť byla nádherná. Mše byla venku, seděli jsme na lavičkách a dole pod 
břehem pod baldachýnem se konala krásná mše svatá. Bylo to nádherné. 
Bylo nás 7. Zpět se jelo opět z Velkého Pěčína.  

     Čermáková 

 

PORT GRIMAUD -  CAMPING CARAVANING „LES PRAIRIES DE 
LA MER“ 

Dne 28.8.2015 jsme se vypravili s cestovní kanceláří SIM holidays na deseti 
denní pobyt do Francie do Port Grimaud do kempu Les Prairies de la Mer. 
Autobus vyjížděl z Tepli a při své cestě nasbíral cestující z Prahy a Jihlavy. 
Cesta z České republiky pokračovala přes Rakousko, Itálii a trvala cca. 19 
hodin. Majitel cestovní kanceláře, který nás na cestě doprovázel, nás 
seznámil s podrobnostmi o lokalitě Provance a historií měst po cestě. 
Druhý den ráno po desáté hodině jsme se dopravili do kempu, kde se nás 
ujala paní delegátka cestovky Monika, která nás seznámila s chodem 
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kempu a s možnostmi nákupů, výletů a kulturního využití. Do doby , než 
jsme se mohli ubytovat trávil každý čas po svém: někteří se šli koupat do 
moře vzdáleného cca. 5 minut pěšky od kempu, jiní šli prozkoumávat okolí 
kempu. Okolo 16. Hodiny jsme se mohli ubytovat ve svých mobilhoumech. 
V rámci pobytu jsme měli zaplacenou polopenzi, která se skládala ze 
snídaní a večeří zaměřené na českou kuchyni.  Během 10 denního pobytu 
se kromě koupání, kulturního využití, návštěvy tržnic řada účastníků 
zúčastnila i nabízených výletů. Nejnavštěvovanějšími výlety byly:   St. 
Tropez, Grand Canyon Verdon a jezero Svatý Kříž, Monaco, Monte Carlo 
a Vinotéka. 

St. Tropez - Malebné městečko, které proslavil zejména Louis de Funes rolí 
četníka ze St. Tropez. Během prohlídky uvidíte četnickou stanici, 
vojenskou citadelu ze 16. stol., námořní hřbitov, kostel sv. Tropeze, 
přístav… 

Grand Canyon Verdon a jezero Svatý Kříž - První zastávka je u jezera Sv. 
Kříž, kde je také možnost zapůjčení lodiček, šlapadel. Dále navštívíte 
klášterní město Moustiers Sainte Marie, proslavené zejména fajánskou 
keramikou. 

Monaco, Monte Carlo - celodenní výlet do 2. nejmenšího státečku na 
světě. Prohlídka Svatomartinských zahrad, katedrály s hrobkami 
monackých knížat, knížecí palác Reiniera II., dále prohlídka Casina a 
slavného závodního oválu F1 Loews. 

Vinotéka – Ochutnávka vín a tradičních provensálských pokrmů - paštiky, 
sýry.. 

Během celého pobytu jsme měli krásné slunečné počasí a z výletů se 
všichni vraceli s nadšením. Poslední den pobytu jsme zažili i pověstný vítr 
Mistrál.  V sobotu 5.9.2015 jsme všichni opustili kemp a nasedli do 
autobusu, který nás odvezl zpět do našich domovů. 

       Účastníci zájezdu 
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Charitativní koncert POMŮŽETE 2015 

Dne 5.9.2015 uspořádalo občanské sdružení ALTERNATIVA PRO již po 
čtrnácté koncert „Pomůžete“ ve spolupráci se třemi jihlavskými 
sdruženími zaměřující se na práci s nevidomými a zrakově postiženými. 
Těmito sdruženími byli: Tyfloservis, Tyflocentrum a Tyflo ČR o.p.s. Na 
koncertu vystoupilo 22 rockových skupin, převážně z Jihlavy a okolí. Akce 
se konala v Amfiteátru Heulos - což je oficiální název amfiteátru letního 
kina.  Vstupné na koncert bylo 100 Kč. Koncert překvapil nejen velkou 
účastí diváků, ale i příjemně navozenou atmosférou. Součástí koncertu 
bylo i občerstvení. Výtěžek byl věnován právě spolupracujícím sdružením 
na činnost těchto neziskových organizací. 

        Nechvátal 
 

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

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 

Zranění aktivního sportovce je i dnes příhodou nemilou a před padesáti 
lety dvojnánásob. Vždyť to často znamenalo ztrátu zaměstnání a takový 
sportovec byl skutečně odkázán na milost a nemilost svých přátel. Ovšem, 
ta milost byla zpravidla měřena tím, jak měl kdo hluboko do vlastní  kapsy. 
Jistě poučná příhoda pro některé sportovce, kteří si ani valně neuvědomují 
výhody poskytované tělovýchově a sportu dnešním  státním zřízením. 

Zalistujme ještě krátce zažloutlými listy knihy protokolů z roku 1911 a 
připomeňme si staré " zlaté časy " 

18. ledna". . .pro příští sezonu navrženo  založení cestovního fondu, do 
kterého si budou ukládati libovolné obnosy, které jim den před výpravou 
budou na žádost vypláceny . . . 

4.března 1911.. . .usneseno objednati pro první mužstvo dresy, které si 
pak hráči odborů zaplatí. . . Hráčům, kteří, budou  míti při tréninku 
vzornou návštěvu, sleví se příspěvek za příslušný měsíc.  .. 

1. dubna 1911  ". . .došla nabídka na  drátěnou síť  usneseno objednat 
pozinkovanou v potřebné velikosti a dále usneseno odděliti hřiště od 
ostatní louky nataženým drátem a na toto vše povolen 50  korun." 

28. dubna 1911 ". . . stanoveno, že hráči, kteří mají dres, nesmějí bez něj 
trénovat . . .Usneseno objednati z motouzárny pytlíky pro každého hráče, 
aby své věci do něho skládal. . . Usneseno poděkovati p. Rozhoňovi za 
darování sítě, předsedovi za příspěvek na úpravu hřiště a Kochovi z Brna za 
bezplatné soudcování. Košťál daruje album na spolkové fotografie a 
Lounek hustilku, což bylo vzato s povděkem na 

vědomí. 

30. června 1911. . .pokladník Havelka stěžuje si na špatný stav pokladny a 
navrhuje, by se pořádala nějaká zábava neb jiná akce pro zlepšení poměrů 
finančních . .  
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Pokračování příště… 
Nech 

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

KAM V JIHLAVĚ ZA KULTUROU 
 

Výběr kulturních akcí města Jihlavy pro září 2015: 

Výstava Středověké hornictví - 11. 9. – 15. 11. Muzeum Vysočiny 
Výstava představí metody, nástroje a postupy středověké těžby a 
pracování stříbrných rud podle nejnovějších archeologických dokladů z 
Vysočiny 
 
Originální africké batiky BURKINA FASO – ZOO Jihlava 
Prodejní výstava. Africká vesnice Matongo (chýše). 
 
Marien - 26. 9. v 19.00 Divadlo na Kopečku 
Koncert pardubické folkové kapely 
 
Na stojáka! (open 19:00) - 17. 9. v 20.00 SOUL music club 

Dámy a pánové, „stand-up comedy“večery vSoulu jsou zpět! Vstup: 200. 
Předprodej Horsefeathers Store, Kosmákova 21, Jihlava. 
 
Svatováclavský koncert – 28. 9. v 18.00 Kostel Povýšení sv. Kříže 
Melodie pro posluchače připravila sváteční program z děl klasické sborové 
tvorby. Vstupné 100 Kč/50 Kč (studenti, důchodci, ZTP). 
 
Pozorování úplného zatmění měsíce  - 28. 9. Brána Matky Boží 
Pozorování mimořádného astronomického jevu: úplné zatmění Měsíce.  
Pozorování pomocí astronomických dalekohledů přístupné veřejnosti 
proběhne od 3:00 do 6:30 hod. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

 

Bendová Monika Praha 3 - Vinohrady 

Bošnjak Petr Jihlava 

Čermák  Rudolf Jihlava 

Doležal Václav Jihlava 

Hegnerová Zlatuše Velký Beranov 

Káňová Ivanka Jihlava 

Kišiday Jakub Jihlava 

Kořínková Marie Praha 9 - Prosek 

Lžičař Daniel Český Krumlov 

Opršalová Milena Brno 

Pauperová Anna Jindřichov u Krnova 

Prchalová Silva Jihlava 

Radová Jana Jihlava 

Rokosová Milada Jihlava  

Šimáčková Jana Měřín 

Šlapalová Ludmila Jihlava 

Vlasáková Kamila Praha západ 

Vyhlidal Václav 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 

 

 


