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Číslo 10/ročník 12                          1.10.2014 

 

 
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 10. 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!!! 

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

PLÁNOVÁNÉ AKCE NA ŘÍJEN 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

4.10. Vepřové hody Hodice 

 Odjezd v 9:25 z hl. nádraží ČD, vede F. Čermáková 

11.10.           Znojmo-Sedlešovice návštěva vinného sklípku 

17.10.           Bowling ve Zbilidech, odjezd autobusem v 11:15 

z nástupiště 19 

18.10. Rybí hody Sedlejov 

 Odjezd v 7:30 z hl. nádraží ČD, vede F. Čermáková 

23.10. Promítání fotek s Janem Strnadem v klubovně 

Tyfla od 14 h. „Okrouhlík –Den guláše“ 

25.10. Arboretum Popice 

Odjezd v 11:55 autobusem č. 7 ze zastávky 

Masarykovo náměstí dolní, vede F. Čermáková 

30.10.    4. veletrh poskytovatelů sociálních služeb a 

vystavovatelů výrobků a kompenzačních pomůcek 

pro zdravotně postižené - KD Ostrov, Havlíčkův 

Brod 

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

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

11.10.-12.10.2014            Znojmo-Sedlešovice návštěva vinného 
sklípku 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Následující článek obsahuje krátkou informaci, jež by mohla 
zaujmout zejména nové držitele vodicích psů a pak rozsáhlejší 
pasáž věnovanou pravděpodobnému vývoji v oblasti průkazu 
osob se zdravotním postižením.  
Nedávno jsem byl ředitelkou Střediska výcviku vodicích psů 
SONS, paní Marií Hájkovou upozorněn na výhodu, o níž jsem 
do té doby vůbec nic netušil. Jde o slevu ve výši 200 Kč na 
povinnou vakcinaci vodicího psa proti vzteklině. Toto 
zvýhodnění vyplývá z metodiky kontroly zdraví zvířat a 
nařízené vakcinace na rok 2014 vydávané pravidelně 
Ministerstvem zemědělství. Tuto slevu je třeba uplatňovat u 
veterinárního lékaře, který vakcinaci provádí. Podrobnější 
informace o tom, jak přesně při uplatnění slevy postupovat, 
vám rádi poskytnou členové rady Klubu držitelů vodicích psů.  
Ač zatím není možné o následujících řádcích tvrdit, že všechno 
bude tak, jak je v nich uvedeno, k jejich napsání mě přiměl 
velký zájem čtenářů, který se projevil zvýšeným počtem 
dotazů k tomuto tématu; jde o průkaz osoby se zdravotním 
postižením. O tom, že by mělo dojít ke změně dosud platné 
právní úpravy, podle níž by měl do konce roku 2015 být 
přeposouzen nárok na průkaz téměř u všech jeho držitelů, 
jsem informoval již v článku publikovaném v této rubrice pod 
číslem 05. Poté co Ministerstvo práce a sociálních věcí 
informovalo v dubnu tohoto roku veřejnost o záměru 
zjednodušit výměnu průkazů, byl vypracován návrh novely 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením (z. č. 329/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
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Po schválení vládou novela doputovala do Poslanecké 
sněmovny, kde byla zařazena k projednání ještě na zářijové 
schůzi. Protože došlo k dohodě mezi MPSV a organizacemi 
zastupujícími osoby se zdravotním postižením, že k tomuto 
návrhu nebudou vznášeny pozměňovací návrhy, aby se ji 
podařilo včas projednat, lze s jistou pravděpodobností 
predikovat, že by návrh mohl projít oběma komorami 
Parlamentu ČR v nezměněné podobě. Proto si pojďme novelu 
podrobně představit: 

1. Průkaz osoby se zdravotním postižením by měl namísto 

předchozí právní úpravou žádaného rodného čísla 

obsahovat jen datum narození; 

2. Kromě typu průkazu může průkaz (jako dosud) 

obsahovat i symbol označení osoby s úplnou nebo 

praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo 

osoby úplně nebo prakticky nevidomé, ovšem nově je 

upřesněno, že tento symbol (piktogram) bude osobě 

přidělen jen tehdy, pokud o to při řízení o průkazu 

požádá.  

3. Za velmi pozitivní změnu lze označit navržené znění 

ustanovení § 35 odst. 5, které si dovolím celé odcitovat: 

„Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením 

vzniká nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve 

kterém bylo zahájeno řízení o jeho přiznání.  Nárok na 

průkaz osoby se zdravotním postižením trvá po dobu 

platnosti výsledku posouzení schopnosti pohyblivosti a 

orientace žadatele o průkaz; platnost tohoto výsledku 
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posouzení může být časově omezena nebo je bez 

časového omezení. Doba trvání nároku na průkaz osoby 

se zdravotním postižením je součástí výroku rozhodnutí 

o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením.“ 

Z toho plyne, že bude jasně zakotvena možnost, aby 

okresní správa sociálního zabezpečení v případech, kde 

je jednoznačné, že nemůže dojít ke zlepšení dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu, který je příčinou 

podstatného omezení schopnosti pohyblivosti nebo 

orientace, stanovila časově neomezenou platnost 

nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením. Vždy 

však bude omezena platnost průkazu coby veřejné 

listiny, a to deseti, resp. u osob do 18 let pěti lety od 

jeho vydání. Po uplynutí platnosti průkazu jako veřejné 

listiny by však v případě přiznání nároku na průkaz bez 

časového omezení nemělo dojít k tzv. přeposuzování 

samotného nároku, měl by toliko být vydán nový 

průkaz. V této souvislosti je však nutné dodat, že řízení 

o nároku na průkaz může být samozřejmě kdykoliv i 

během platnosti nároku zahájeno z moci úřední; to 

znamená, že vznikly-li by jakékoliv pochybnosti o 

správnosti či platnosti posudku, má stát vždy k dispozici 

možnost, aby ke znovuposouzení nároku došlo. Podle 

nové úpravy je navíc možné, aby byl vydán průkaz 

s platností kratší, než jsou uvedená maxima, vše 
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v závislosti na posouzení schopnosti pohyblivosti nebo 

orientace okresní správou sociálního zabezpečení. 

4. Dále upozorním na skutečnost, v níž k žádné změně sice 

nedochází, ale nejsem si jist, zda je tato informace v naší 

komunitě dostatečně rozšířena: Za vydání průkazu OZP 

náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený či 

odcizený se platí správní poplatek, nyní ve výši 200 Kč. 

Tento poplatek se však nevybírá, jestliže k poškození, 

zničení nebo odcizení průkazu došlo v souvislosti s 

násilným činem, je-li tato skutečnost doložena 

záznamem Policie České republiky.  

5.  A konečně se dostáváme k přechodným ustanovením, 

která upravují, jak na tom budou držitelé starších 

průkazů. Nejdříve tedy ti, kteří mají průkaz 

mimořádných výhod, jež byl vydán dle předpisů 

platných do 31. prosince 2011. Pokud platnost průkazů 

přežije 31. prosinec roku 2014, pak mají takoví držitelé 

„automaticky“ nárok na průkaz stejného stupně, resp.  

tehdejší I. St .=TP, II. st. =ZTP a III. st. =ZTP/P. 

Datum Platnosti nároku bude takové, jak bylo 

stanoveno posudkem české správy sociálního 

zabezpečení. Pokud tuto platnost nebude možné 

prokázat (posudek bude ve spisu chybět, osoba jej 

nebude vlastnit, atd.), bude platnost nároku stanovena 

dle data platnosti uvedeného na starém průkazu. 
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Znamená to, že ti, kdo doloží, že jim byl průkaz udělen 

s trvalou platností, budou mít i platnost nároku trvalou, 

i když obdrží průkaz, v němž bude platnost průkazu 

(jako veřejné listiny) stanovena na 10, resp. 5 let. Poté, 

pokud by i nadále platila legislativní úprava, již právě 

popisuji - o čemž lze s úspěchem pochybovat - budou 

mít bez přeposouzení nárok na vydání nového průkazu 

stejného stupně. 

A nyní k osobám, které obdržely průkaz OZP dle 

právních předpisů platných od 1.ledna 2012 do 31. 

prosince 2013: těmto osobám bude vydán opět 

„automaticky“ bez přeposuzování průkaz stejného 

„stupně“, platnost bude odvozena od data platnosti 

nároku na průkaz, byla-li v posudku stanovena, datum 

uvedené na průkazu jako veřejné listiny (tedy na 

průkazu samotném“ nebude mít žádný vliv.  

6. Ty, kdo jsou příjemci příspěvku na mobilitu, by měl Úřad 

práce do 30 dnů od data vydání novely obeslat 

písemnou obsílkou do vlastních rukou, která bude 

obsahovat výzvu k prokázání nároku na průkaz osoby se 

zdravotním postižením, s informací o způsobu prokázání 

tohoto nároku a informací o uvedení nebo doložení 

dalších skutečností nezbytných pro vydání průkazu 

osoby se zdravotním postižením. Nárok bude možné 

dokládat jednak právě platným průkazem, jednak údaji 

uvedenými v úředním spisu. Právě v této chvíli bude 
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třeba zažádat o vydání průkazu s příslušným 

piktogramem. 

7. Ti, kdo příspěvek na mobilitu nepobírají a přitom jsou 

držiteli některého z průkazů OZP (tedy nejčastěji 

průkazu TP), musí svůj nárok uplatnit samy, a to do 31. 

prosince 2015, kterýmžto datem, nebude-li nárok 

uplatněn, zanikne.  

8. Jak již bylo řečeno, po uplatnění nároku uvedeným 

způsobem bude vydán průkaz nový, bez vedení 

správního řízení, tato skutečnost se pouze poznamená 

do spisu. Tam, kde o nároku vzniknou důvodné 

pochybnosti – platí to nejen o podmínkách nároku na 

určitý stupeň průkazu, ale i o nároku na tzv. piktogram, 

bude krajskou pobočkou Úřadu práce zahájeno klasické 

správní řízení z moci úřední. 

Na závěr tedy nezbývá, než si přát, aby nic nezabránilo 
hladkému proplutí navržené novely legislativním procesem a 
aby se tato včas (tedy rozhodně před 1. lednem 2015) octla ve 
Sbírce zákonů.  

Za Sociálně právní poradnu SONS Praha Luboš Zajíc 
 

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

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

SVRATKA OLYMPIÁDA 
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 Již po 25té jsme se sešli v tradiční Svratce, na naší oblastní 
olympiádě nevidomých  a jejích průvodců. 
Samozřejmě v naší obvyklé sestavě. Velice nás potěšila účast 
přátel z USP Chrlice. S těmi jsme se blíže seznámili již na 
našem rekondičním pobytu v Orlických horách a pozvali jsme 
je rovněž na tuto akci. Počasí nám i v tuto podzimní dobu 
celkem přálo a mohli jsme začít soutěžit. A v čem se závodilo? 
Ve spoustě zajímavých disciplín např. vrhu koulí, hodu 
oštěpem, ušákem a diskem, v orientaci v terénu atd. A jak 
dopadli účastníci, kterých bylo opravdu dost i na to, že tyto 
hry se konaly v dosti neobvyklou dobu? No podle hesla Pierra 
de Coubertina, zakladatele  novodobých Olympijských her - 
„Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“ . Takže, vlastně vyhrál 
každý, kdo přijel. Tak sportu zdar, hlavně u nevidomých 
sportovců. 
                                                            Luboš Nechvátal, ON Jihlava 
 
BURČÁK 
Burčák je částečně zkvašený mošt z hroznů révy vinné, který 
obsahuje vyvážený a chuťově harmonický poměr alkoholu, 
cukru a kyselin. Je to meziprodukt při výrobě vína. Obsah 
alkoholu je zpravidla mezi 1 – 7 %. Podle zákona, který platil 
do roku 2004 byl burčák definován jako: částečně prokvašený 
hroznový mošt obsahující nejméně 1 % objemové skutečného 
obsahu alkoholu a nejvýše tři pětiny celkového obsahu 
alkoholu. Současný vinařský zákon (321/2004 Sb.) tuto definici 
neobsahuje. 
   V ideálním případě je to kvasící vinný mošt ve fázi 
bouřlivého kvašení. „Mošt“ je termín pro tekutinu, která teče 
z lisu při lisování hroznů. Bouřlivá fáze kvašení následuje po 
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předchozí fázi, která se označuje jako počátek kvašení. 
Kvašení vinného moštu způsobují kvasinky, které se do něj 
dostávají z hroznů a na ně zase přirozenými cestami během 
zrání. 
 
Z čeho se burčák vyrábí 
Burčák se vyrábí z bílých i modrých hroznů. Bílý burčák má 
světle až tmavě žlutou barvu s mírným kvasničným zákalem.  
Na dně a na stěnách nádoby se může vyskytnout jemná 
usazenina. Červený burčák má světle rubínovou až tmavě 
červenou barvu a není čirý, ale je s mírným zákalem kvasinek. 
Burčák obsahuje významné množství vitamínů, minerálních 
látek, stopových prvků, přírodní hroznový a ovocný cukr .  
Dobrý burčák se projevuje ovocností v chuti i ve vůni. 
 
Kdy se burčák prodává a kde se pije 
Podle vinařského zákona se burčák může vyrábět jen s 
tuzemských hroznů a smí se prodávat od 1. srpna do 30 
listopadu. Produkt vyrobený ze zahraničních hroznů se 
označuje názvem částečně zkvašený hroznový mošt 
   V České republice je burčák velmi populární. Pije se také v 
Rakousku a na Slovensku. Ve spoustě i velkých vinařských 
zemích, ale pojem burčák vůbec neznají a tento nápoj nepijí. 
 
Burčák obsahuje zdraví prospěšné látky 
   Burčák obsahuje „četné vitamíny“. Díky kvasinkám v něm 
objevíme také bílkovinné látky, takže je výživný. Dále v něm 
najdeme tiamin, jeden z vitamínů skupiny B, který prý 
podporuje srdeční činnost. A kyselina nikotinová a 
nikotinamid zabraňují nervovým a kožním poruchám. Kyselina 
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pantotenová chrání tělo proti onemocnění sliznice a 
zažívacího ústrojí. Pozitivní, čistící působnost na trávicí ústrojí 
je nepochybná. 
Zdroj: http://www.burcakodpramene.cz/o-burcaku 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ŘÍJNOVÉ PRANOSTIKY 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Teplý říjen - studený listopad. 

Teplý říjen - studený únor. 

Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k 

doufání pěkné vinobraní. 

Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň. 

Teplé září - říjen se mračí. 

Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče. 

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 

Září víno vaří, říjen víno pijem. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Touží-li září po roce, bude v říjnu bláta po ose. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a 

jasné dny potrvají. 

Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. 

Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu. 

Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není 

daleko do sněhu. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá. 

Říjen když blýská, zima plíská. 

Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i 

v zimě pršeti. 

V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů. 

Mlhy v říjnu - sněhy v zimě. 

Studený říjen - zelený leden. 
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Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. 

V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý. 

Mrazy v říjnu - hezky v lednu; krásný říjen - studený leden. 

Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí. 

Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak 

stálá bude zima. 

Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 

Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh 

padati má. 

Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima. 

Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade. 

Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 

Jestli má dub mnoho ovoce, bývá ráda tuhá a dlouhá zima. 

Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství 

sněhu býti. 

V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc. 

Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. 

Říjen a březen rovné jsou ve všem. 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

Největšího uznání se mi dostalo od jednoho Skota,“ prohlásil 
známý spisovatel. „Řekl: Váš poslední román se mi tak líbil, že 
jsem si ho málem koupil.“
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

V měsíci říjnu oslaví členové ON své narozeniny: 
 
Štěpánková Eva Brno 
Fantlová Daniela Praha 3 - Žižkov 
Aleš Jaroslav Roudnice nad Labem 
Kalousová Hana Praha 6 - Baba 
Čábová  Libuše Brno  
Morárová Hedvika Jihlava 
Antonyová  Emilie  Jihlava  
Daduč  Vojtěch Dolní Cerekev 
Havlíčková Jaroslava Jihlava 
Kaman Josef Jihlava 
Kejvalová Jana Jihlava 
Röderová Ilona Jihlava 
Hermanyová Marie Křižanov 
Nagyová Bohuslava Jihlava 

 

 

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: 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 

Tlumočnické služby: Jiřina Kocmanová   

Sponzorské příspěvky můžete zasílat na č. účtu 

1467777379/0800 

                  Za případný příspěvek předem děkujeme. 


