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PANORAMA 

Časopis nejen pro zrakově 
postižené 



 

 

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 

        Předseda ON 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V měsíci září oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 
 
Opršalová Milena  Brno 
Lžičař  Daniel  Český Krumlov 
Bendová Monika  Praha 9 – Černý Most 
Vlasáková Kamila  Praha západ 
Kořínková Marie  Praha 9 - Prosek 
Šlapalová Ludmila Jihlava 
Doležal Václav  Jihlava 
Prchalová Silva  Jihlava 
Čermák  Rudolf  Jihlava 
Káňová Ivanka  Jihlava 
Vyhlidal Václav  Jindřichov u Krnova 
Šimáčková Jana  Měřín 
Hegnerová Zlatuše Velký Beranov 
Pauperová Anna  Jindřichov u Krnova 
Radová Jana  Jihlava 
Bošnjak Petr  Jihlava 
Rokosová Milada  Jihlava   
    
    
Vážení oslavenci, gratulujeme vám k narozeninám a 
přejeme vše nejlepší. 
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PRAVIDELNÉ  AKCE  2016 
 
Každých 14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  
střelba nebo různé společenské hry (dle zájmu) v klubovně 
Tyflo ČR o.p.s., Fritzova 2, Jihlava, od 14:00 
Vede: Erika Gaňová 
Kontakt:  telefon 567 155 083, 776 805 838, 603 410 605 
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 Tyfla nebo masérna 
Vede: Ivana Rytychová, telefon 567 155 083, 728 460 886 
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, 776 805 838 
 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 
Kontakt: P. Hegner, telefon 567 155 083, 776 805 838 
Každý čtvrtek od 14:00 Klub - klubovna Tyflo ČR o.p.s., 
Fritzova 2, Jihlava 
Vede: Erika Gaňová 
Kontakt: telefon 567 155 083, 776 805 838, 603 410 605 
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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 můžete na shora 
uvedených telefonních číslech. Členové ON mají výrazné 
slevy!!! 
 
Od ledna 2015 nabízí své služby pan Ladislav Limberk. Je 
to zkušený masér, který působil řadu let v nemocnici v  
Ivančicích. Můžete se objednávat na shora uvedených 
telefonních číslech nebo přímo k němu na tel.: 604 878 
308. Je vám všem k dispozici v pondělí a ve čtvrtek dle 
předem dohodnutých termínů. 
 
Platí stejné ceny i slevy pro naše členy!!! 
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AKCE NA ZÁŘÍ  
 

 
8. 9.  Promítání fotek s komentářem pro nevidomé a 

slabozraké, klubovna Tyflo ČR, Fritzova 2, 
Jihlava 

20.9. Kampaň „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“   
„Mezi světy“, kde bude Tyflo ČR o.p.s. a 
Organizace nevidomých mít svůj stánek s 
pomůckami a výrobky klientů. 

 
22.9. „Chrlická žába“ - pořádá CSS Brno-Chrlice, 

Chrlické nám.2, Brno  
 
24.9. Tyflosam 2016 - soutěž v prostorové orientaci 

s bílou holí nebo vodicími psy. 

27.9.  Den otevřených dveří Tyflo ČR o.p.s. Fritzova    
2, Jihlava, Veřejná sbírka „Bílá hůl“ 

 29.9.-2.10. Festival “Souznění“ Karlovy Vary. Počas 
festivalu bude probíhat výstava ručních prací 
nevidomých a slabozrakých s možností 
zakoupení jejich výrobků. 
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PŘIPRAVUJEME  NA ŘÍJEN 
 
 

5.10.  Den sociálních služeb, Masarykovo náměstí 
Jihlava od 10 hodin 

15.10. - 16.10. Návštěva vinného sklípku Otto 
Rohovský, Znojmo-Sedlešovice 

20.10.  Vzpomínka na harmonikáře, našeho 
spolupracovníka a fajn kamaráda Stanislava 
Gaňu (k 1. výročí jeho úmrtí) 

27.10.  Výroba dušičkových věnců od 10:00 na Tyflu, 
Fritzova 2, Jihlava 

 

Listopad  

25.11.  Podzimní shromáždění členů ON od 15:00 
v restauraci Zezulkárna, Stamicova  2 Jihlava 

 
26.11.  Turnaj jednotlivců v Showdownu - 

celorepubliková akce od 10:00 na Tyflu, 
Fritzova 2, Jihlava 

 
*změna data, místa a času vyhrazena 
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AKCE, POBYTY A REKONDICE 2016 
 

Podhájská 2016 

Jako již tradičně, konal se i letos na přelomu května a 

června zájezd do termálních lázní Podhájska. Zúčastnilo 

se 31 osob. Po příjezdu autobusu jsme se ubytovali 

v penzionu Andrejka a v soukromí, u pana Viliama 

Čerešni. Hlavním programem bylo využití areálu 

termálních lázní s možností koupání jak v termální, tak i ve 

studené vodě pro plavce i neplavce. Zde byla i možnost 

stravování v restauracích či bufetech. Večer se naši klienti 

mohli pobavit a zatančit si při živé či reprodukované hudbě 

u pana Čerešni. Počasí tentokrát vyšlo na jedničku. 

Většina klientů se vracela spokojená. 

Řecko 2016 

3..-10.6.2016 se uskutečnil letecký zájezd do Řecka na 

ostrov Krétu. Zúčastnilo se 10 osob.  

Ubytování  bylo v hotelu Marirena. Marirena hotel je 
moderní hotelový komplex nabízející 54 stylově a pečlivě 
upravených pokojů a studií. Hotel se nachází v turistické 
oblasti Amoudara, 4 km od centra Heraklionu a pouze 
necelých 100 m od krásné organizované nekonečné 
písečné pláže. 
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Pláž je nejdelší v oblasti Heraklionu a je lemovaná bary, 
obchody, hotely, restauracemi, kavárnami a místními trhy.  
 
Stravování proběhlo formou polopenze, formou bufetu. 
 
Někteří účastníci se zůčastnili organizovaných výletů, 
hlavní náplní však bylo koupání v moři, voda byla čistá a 
teplá. Na ostrově se naši dva účastníci seznámili s 
místním řeckým občanem, s kterým procestovali poměrně 
velkou část ostrova.  
 
Všichni se vraceli ze zájezdu spokojeni a ocenili i 
bezproblémovou cestu letadlem. Účastníci děkují za dobře 
připravený a organizovaný zájezd a těší se na další 
zážitky. 
 

Svratka 2016 

Do Svratky jezdí naši klienti už takřka jako domů. Klientela 
se sice obnovuje, ale skalní se sem rádi vrací a pravidelně 
každoročně měří své síly ve sportovních disciplínách. 
Letos jsme  na Svratku dorazili  8.7.2016 a zasoutěžili si 
na  27. ročníku sportovních her. „OLYMPIÁDA ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH“. Soutěžilo se v těchto disciplínách: lehká 
atletika, simulovaná zvuková střelba, jízda na  dvoukole, 
Petanque, šipky. Vyhrál každý kdo se zůčastnil, nejlepší 
dostali věcné ceny a diplomy. 
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Večery jsme trávili u společenských her, táboráku, konaly 
se i různé přednášky ze sociální oblasti  nebo na zdravotní 
téma. Na závěr jsme si zatancovali a zazpívali na 
společenském večeru. Víkend proběhl ve sportovním 
duchu a v přátelské atmosféře. Všichni se už těšíme na 
další ročník olympiády. 
 

Daňkovice 2016 

24.-30.7.2016 se uskutečnil rekondiční pobyt 
v Daňkovicích na Vysočině. Na tomto pobytu jsme se 
věnovali zejména turistice. Navštívili jsme městys Sněžné,  
město Poličku, Nové Město na Moravě, kde jsme si 
prohlédli památky a zajímavosti. Po dobu pobytu jsme si 
poslechli přednášku pana MUDr. Richarda Peška z Jihlavy 
a besedovali jsme  s kurátorem sboru  ČCE DAŇKOVICE 
Miroslavem Zeleným, který nám ukázal modlitebnu  sboru.  
Strávili jsme týden v klidném prostředí a v jedné z 
nejméně civilizačně dotknuté oblasti Vysočiny. 
 

Kuklík 2016 

13.-20.8.2016 se uskutečnil převážně turistický pobyt na 
Kuklíku. Byli jsme zde po prvé a tak jsme sem jeli plni 
očekávání. Ubytování, stravování i restaurace byly v místě  
a staral se tu o nás příjemný a rychlý personál. Žádná 
z vycházek se neobešla bez „úlovku“ ať už lesních plodů, 
nebo hub. A tak se vesele sušilo. 
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Denně jsme pořádali výlety do blízkého okolí, navštívili 
jsme město Nové Město na Moravě a Poličku, prošli jsme 
se přírodním skanzenem Sněžné, poseděli jsme u mlýna 
na Kuklíku a zažili nespočet příjemných zážitků. Otec 
pana majitele pan Peňáz nám dva večery poutavě 
vyprávěl o krásách Vysočiny a promítal historii Kuklíku i 
okolních obcí. Na rekondičním pobytu s námi bylo devět 
uživatelů služeb Centra sociálních služeb pro osoby se 
zrakovým postižením v Brně-Chrlicích, mezi kterými byli 
muzikanti - harmonikář pan Hašek s kytaristou Tomášem 
Kramosilem, kteří nám zpříjemnili večery známými i méně 
známými písničkami. 

Dyje 2016 
Po roční odmlce, kdy bylo všude velmi málo vody, jsme se 

v pondělí 22.8.2016 vydali na plavbu po Dyji. První den byl 

velmi náročný, protože jsme museli zvažovat osazenstvo 

raftů, neboť nám nedorazil předem domluvený 

kormidelník. A tak se nakonec rozhodlo, že pojede jen 

jeden raft. Jelikož chtělo jet co nejvíce lidí, raft byl dost 

přetížený a vody bylo dosti málo, proto se nejtěžší naše 

členka dobrovolně vzdala plavby po problematickém 

překonání prvních tří jezů, zůstala v nejbližším přístavu a 

počkala na doprovodné vozidlo, které jí bezpečně 

dopravilo do našeho tábořiště. Letos to bylo velmi 

romantické, neboť ani v  jednom ze dvou tábořišť, kde 

jsme nocovali, nebyla pitná voda a byla pouze suchá 

toaleta.  
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Naštěstí naši dobrovolníci vezli s sebou dostatek pitné 

vody a tak se dalo v nelehkých hygienických podmínkách 

přežít. Dramatické chvíle jsme zažili hned první den, když 

se osazenstvo raftu stále neobjevovalo poblíž tábořiště. 

Měli jsme s sebou i mobily, ale ty musely být na vodě 

v raftu dobře ukryty v nepromokavém pytli před možným 

přelitím vody, tak jsme se špatně dorozumívali. Naštěstí, 

když už jsme chtěli volat na pomoc říční policii, ohlásili se, 

že za 20 minut budou v cíli. Oněch dvacet minut sice 

trvalo skoro hodinu, protože už byla tma, ale nakonec 

dorazili všichni v pořádku, sice trochu vysíleni, ale v dobré 

náladě  a bez větších šrámů. Vše by bylo v pořádku, 

kdyby bylo mezi námi více vidících a proto vyzýváme 

všechny dobrovolné, ale hlavně vodácky zkušené duše, 

aby se nám přihlásili na příští vodáckou akci, bylo by nám 

veseleji a mnohem bezpečněji bychom mohli zvládat 

nepředvídané situace. Naše trasa vedla ze Znojma do 

prvního tábořiště v Krhovicích. Druhý den jsme 

pokračovali do tábořiště Hrádek, kde jsme přenocovali dvě 

noci. Třetí den nám zbývalo 21,5 km, původně jsme chtěli 

tuto trať sjet na dvakrát, ale po pěti kilometrech v 

Dyjákovicích jsme se rozhodli, že dojedeme do cíle v 

Jevišovce. Odtud jsme odjeli auty doTábořiště na Hrádku, 

kde jsme přenocovali. Ráno jsme dosušili mokré stany a 

věci a v dopoledních hodinách jsme odjeli k domovům. 
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Čtyři účastníci se na zpáteční cestě zastavili ve Znojmě , 

kde absolvovali prohlídku zdejšího podzemí. 

KULTURA V JIHLAVĚ - výběr 
 
 3.9.  Den otevřených dveří památek pod názvem 

Památky a komunity, Vysočina - Dožínky,  
Masarykovo náměstí  

 
3.9. Přijďte na koncert, pomůžete 2016 
 Areál letního kina Heulos 
 
3.9.  Pístovská pouť 
 
16.9. - 22.9.   EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY,          
      Masarykovo náměstí 
 
17.9. Dětské karnevalové divadlo JEŽEK  

Jarní 22 (areál MŠ) 
 
20.9. VESELÁ TROJKA, Pro všechny, kteří mají rádi  

lidovou písničku, Dům kultury 
 
 21.9.-19.11. OPUŠTĚNÉ SVĚTY - Urban exploration a 

podzemní fotografie Jakuba Hodra, Dům 
Gustava Mahlera 

 
28.9. KULTURNÍ OBĚH V SRDCI JIHLAVY, Městská 

zážitková hra, ve které vyhrává každý. Parkán u 
Brány Matky Boží. 
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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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Tyflo ČR o.p.s., Dělnická 54, Praha 7 

Ředitel: Pavel Hegner  

Účetní: Marie Kubátová  

Administrativní pracovník: Věra Svobodová 

Odborné a sociální poradenství: Bc. Marek Müller DiS. 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Mária Nováková 

Průvodcovská a předčitatelská služba: Jaroslav Rokos, 
Milada Rokosová 

Osobní asistent: Zlatuše Hegnerová  

Masérské služby a cvičení: Ivana Rytychová – ON,          
Ladislav Limberk - Tyflo ČR o.p.s. 

 

Podpořit činnost obecně prospěšné společnosti 
Tyflo ČR můžete zasláním libovolné částky na 

bankovní účet: 

 
226365651/0300 

 
Srdečně Vám děkujeme. 
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Časopis vydává: 

Organizace nevidomých 
Fritzova 4258/2, 586 01 Jihlava 

E-mail: on.ji@tiscali.cz 
Tel.: 567 155 083, 776 805 838 
www.organizacenevidomych.cz  

 

 

 


