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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 ŘÍJEN 
 

1.10.    Promítání fotek Šumavu – Zídkov 

3.10.    Pojedeme do Popic na grilování a hudbu. Odjezd v 11:55  
autobusem číslo 7  pod Priorem 

15.10.  Promítání fotek Bystřice nad Perštejnem  

17.10.  Sedlejov – výlov ryb. Odjezd v 7:30 vlakem 

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

17.10. – 18.10.   Ne-viditelná Zoo od 10:00 do 15:00 centrum podpoVRCH  
a areál Zoo Jihlava  

24.10.  Výstava a ukázka podzimní výzdoby v Popicích.  Odjezd v 11:55 
linkou číslo 7 pod Priorem. Součástí bude i živá hudba.  

 

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

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 
 

13.11. Mezinárodní den nevidomých také na Tyflu „Svět nevidomých“ 

Výstava fotografií a výrobků zrakově postižených, ukázka práce    
s kompenzačními pomůckami, soutěže ze světa nevidomých. 

23.11.  Výroba adventních věnců a vánočních svíček od 10:00.  

27.11.  Podzimní shromáždění členů ON 

28.11.  Turnaj jednotlivců v Showdownu - celorepubliková akce 
 
 
*změna data, místa a času vyhrazena 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

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

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
Dlouhodobě nezaměstnaní, zdravotně postižení, duševně 
nemocní... ti všichni hledají uplatnění jen velmi obtížně. Práci i 
nový domov nacházejí na sociální farmě ve Velenicích 

Společensky prospěšné podnikání je řešením pro uplatnění na trhu práce 
pro dlouhodobě nezaměstnané, zdravotně postižené se sociálním 
znevýhodněním a duševně nemocné. Takové podnikání provozuje i 
Sociální farma ve Velenicích na Českolipsku, první svého druhu v 
Libereckém kraji. 

Sociální farmu rozjíždí od počátku letošního roku českolipská Farní charita. 
Postupně se zaměřuje na pěstování zeleniny, které vyžaduje ruční práci a 
zároveň umožňuje zaměstnat dostatek lidí. Plány má Farní charita velké, 
zatím hospodaří na několika hektarech, připravuje pole a plánuje chov 
nejen drůbeže, ale i králíků nebo vepřů. To celé navíc s ekologickým 
fungováním. 

 „Sociální farma je výborný a prospěšný nápad, který pomůže určitým 
skupinám lidí, které mají problém najít místo na trhu práce, nebo jsou 
nějakým způsobem znevýhodněné. Už tento fakt jim situaci neulehčuje. 
Místo, kde budou moci pracovat, navíc v nepostradatelném oboru, 
důležitém pro nás pro všechny, je opravdu vynikajícím řešením,“ říká 
Lenka Kadlecová, náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí. 

Česká republika se může pyšnit nárůstem sociálních podniků, kterých je 
v současné době přes dvě stě. Účelem těchto farem je udržitelné řešení 
problému zmíněných skupin lidí. Kromě toho by se mělo jednat o podnik, 
schopný uspět na běžném trhu s vlastním podnikatelským plánem. Zisk 
pak putuje do rozvoje tohoto podnikání.¨ 

Zdroj: http://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-ceska-lipa/10595-
dlouhodobe-nezamestnani-zdravotne-postizeni-dusevne-nemocni-ti-

vsichni-hledaji-praci-jen-velmi-obtizne-novy-domov-nachazeji-na-socialni-
farme-ve-velenicich.htm 

 

http://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-ceska-lipa/10595-dlouhodobe-nezamestnani-zdravotne-postizeni-dusevne-nemocni-ti-vsichni-hledaji-praci-jen-velmi-obtizne-novy-domov-nachazeji-na-socialni-farme-ve-velenicich.htm
http://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-ceska-lipa/10595-dlouhodobe-nezamestnani-zdravotne-postizeni-dusevne-nemocni-ti-vsichni-hledaji-praci-jen-velmi-obtizne-novy-domov-nachazeji-na-socialni-farme-ve-velenicich.htm
http://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-ceska-lipa/10595-dlouhodobe-nezamestnani-zdravotne-postizeni-dusevne-nemocni-ti-vsichni-hledaji-praci-jen-velmi-obtizne-novy-domov-nachazeji-na-socialni-farme-ve-velenicich.htm
http://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-ceska-lipa/10595-dlouhodobe-nezamestnani-zdravotne-postizeni-dusevne-nemocni-ti-vsichni-hledaji-praci-jen-velmi-obtizne-novy-domov-nachazeji-na-socialni-farme-ve-velenicich.htm
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Vláda přidá důchodcům jednorázově 900 korun  

18. září: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje na návrhu důstojné valorizace 
penzí v roce 2016 pro více než 2,8 milionu důchodců. Kvůli nízkému růstu 
spotřebitelských cen a reálných mezd, na základě kterého by se podle 
platné legislativy zvýšily důchody pro příští rok o pouhé čtyři desítky 
korun, se koalice dohodla na dalším navýšení jednorázového příspěvku 
důchodci o 900 korun. Za každý jednotlivý měsíc v roce se tak všechny 
penze zvýší o 115 korun.  

Právě toto je částka, se kterou původně počítala automatická valorizace. 
Jednalo by se ale o částku průměrnou, takže lidé s nižšími důchody by 
dostali méně.  

Zákon o důchodovém pojištění stanoví, že pro zvýšení důchodů v 
pravidelném termínu od ledna se valorizace určuje podle údajů Českého 
statistického úřadu. U průměrného starobního důchodu zvýšení činí částku 
odpovídající 100 % růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen a dále též 
částku odpovídající jedné třetině růstu reálných mezd. Zákon tyto 
parametry přesně a výslovně stanovuje a neumožňuje žádné jiné než takto 
vypočtené zvýšení důchodů. Podle hodnot, které v září zveřejnil Český 
statistický úřad, by tak došlo k navýšení důchodů v roce 2016 o pouhých 
40 korun.  

„Zvýšení důchodů o pár korun bych považovala za výsměch zejména 
seniorům, kteří celý život poctivě pracovali. Ministerstvo práce a sociálních 
věcí na jaře letošního roku přišlo s návrhem na garantované zvýšení 
důchodů v průměru o 200 korun obdobně, jako tomu bylo pro letošní rok. 
Tento návrh ale nepodpořilo ministerstvo financí. Současnou koaliční 
dohodu tak považuji za kompromisní řešení,“ uvedla ministryně práce a 
sociálních věcí Michaela Marksová.  

Na jaře letošního roku podle jejích slov vláda po diskuzi nakonec schválila 
návrh na výplatu jednorázového příspěvku všem důchodcům ve výši 600 
korun v celkové výši 1,7 miliardy korun s cílem vyplatit jej v prosinci tohoto 
roku. K tomu, aby mohl být jednorázový příspěvek důchodcům skutečně 
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vyplacen, bylo nezbytné, aby byl návrh zákona v poslanecké sněmovně 
schválen v režimu jednoho čtení. Tento postup ovšem zablokovaly 
opoziční strany ODS a TOP09.  

Aby se seniorům vykompenzovala nízká valorizace, dohodla se nyní koalice 
na dalším navýšení jednorázového příspěvku důchodci, a to vzhledem k 
rozpočtovým možnostem o dalších 300 korun. Jednorázový příspěvek v 
celkové výši 900 korun bude vyplacen všem lidem, kteří pobírají důchod, v 
únoru. Pro všechny ty, kteří pobírají důchod, to bude spolu se zákonnou 
valorizací znamenat měsíční navýšení o 115 korun. Tato částka bude pro 
všechny stejná.  

Navýšení o 300 korun znamená zvýšení nákladů ze státního rozpočtu o 
0,85 miliardy korun, celkově tak vláda na navýšení penzí v roce 2016 
vyčlení 3,85 miliardy korun. Původní návrh MPSV počítal s navýšením 
prostředků na důchody o 5,5 miliardy korun.  

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

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
Vycházka do Větrného Jeníkova 

Dne  16.9.2015   jsme odjeli z autobusového nádraží v Jihlavě k Rybníku 
Trojan, odkud jsme šli 4 km do obce Větrný Jeníkov. Po pěkné lesní cestě 
jsme se kochali přírodou, některým se podařilo najít i pár hub. Ve Větrném 
Jeníkově jsme navštívili místní kostel, kde nám pan Jiří Palán vtipně a mile 
vyprávěl historii kostela i samotné obce. Poté jsme ještě zhlédli jeho malé 
soukromé mini muzeum umístěné ve věži kostela, ve které bylo spoustu 
zajímavých věcí z dob našeho dětství a mládí. Poté jsme navštívili místní 
restauraci a po příjemném popovídání a dobrém obědě jsme odjeli zpět do 
Jihlavy. Procházka se vydařila díky krásnému počasí a příjemným lidem, 
kteří si výlet opravdu užili.  

          I.R. 

 

Mezi světy 

V rámci Evropského týdne mobility se uskutečnila 17.9. 2015 na 
Masarykově náměstí v Jihlavě akce  Mezi světy. Akce se konala od 10:00 
do 16:00 hodin. Tyflo ČR o.p.s. ve spolupráci s Organizací nevidomých zde 
předváděla kompenzační pomůcky pro nevidomé a slabozraké. Mezi 
pomůckami byly např. Elektronické zařízení s hlasovým výstupem pro 
nevidomé, televizní lupa pro slabozraké, mobilní telefon s hlasovým 
výstupem, pomůcky do kuchyně včetně kuchyňské váhy a v neposlední 
řadě pomůcky do domácnosti.  Mimo kompenzačních pomůcek jsme 
vystavovali a prodávali výrobky klientů z naší terapeutické dílny.  Naše 
výrobky patřili k jedněm z nejobdivovanějších a nejžádanějších. Naše 
prezentace se vydařila i za přispění krásného počasí.  

        Pořadatelé     
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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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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU V JIHLAVĚ 

Navrhuje se, by František Novák, příručí, buďto vyloučen z odboru, neb 
aby přestal hrát s německými kolegy. . . 
 15. července 1911. . .ze zprávy pokladníka dále vysvítá, že po zaplacení 
všech účtů, obnáší pasiva odboru 126 korun a nějaké haléře, . . . 
 12. října 1911 . . . správní výbor se usnesl, že nesmíme podnikat takové 
zápasy, při níchž je možno prodělat. . . 
 19. října 1911. . . dále probrán inventář odboru, který má pro nás cenu 
nejméně 180 korun . . . 
 Poslední výborová schůze SOS se konala 28. listopadu 1911 a bylo na ní 
rozhodnuto svolat mimořádnou členskou schůzi s pořadem: 
 Rozpustit odbor a připravit založení samostatného sportovního klubu. 
Přes všechny obtíže kopaná v Jihlavě pevně zakotvila. Překonány byly i 
nesnáze finanční a odbor skončil dvouletou činnost s přebytkem 19.korun 
a 68. háléřů. 
  V nastoupené cestě možno, díky obětavým průkopníkům českého sportu 
v Jihlavě, úspěšně pokračovat. 
 
   Český sport v Jihlavě, Do té doby reprezentován téměř výlučně kopanou, 
vyrostl z dětských botiček. Tehdejší funkcionáři celkem správně usoudili, 
že další růst v rámci Sokola a za stávajících podmínek nedával záruku 
dalšího rozvoje. Po mnoha jednáních a živých diskuzích byl správní výbor 
požádán o rozpuštění sportovního odboru. 
Správní výbor vyhověl celkem ochotně. Měl již také dost potíží a nesnází, 
hlavně po stránce finanční. Cesta k ustanovení samostatného sportovního 
klubu byla volná. Stalo se tak na ustavující schůzi, konané 20. dubna 1912. 

Pokračování příště… 
Nech 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

KAM V JIHLAVĚ ZA KULTUROU 
 

Výběr kulturních akcí města Jihlavy pro říjen 2015: 

Funkce a styl – jihlavská moderní architektura - 9. 9. – 31. 10. Dům 
Gustava Mahlera 
Výstava věnující se jihlavské architektuře od období pozdní secese po 
současnost. Výstava podtrhuje architektonicky zajímavé objekty mezi 
koncem 18. Století a současností, a poukazuje tak na jejich významnou roli 
a estetickou hodnotu, jako protipól kontroverzi, s níž se občas střetávají. 
Výstavu připravuje Moravský zemský archiv – Státní okresní archiv Jihlava 
ve spolupráci se statutárním městem Jihlava. 
 
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 
 
Reminiscence - 12. 9. – 11. 12. – Galerie Horácké divadlo Jihlava 
Výstava k výročí divadla v galerii v Suterénu HDJ. 
 
Fenomén Igráček - 18. 9. – 31. 1. 2016 Muzeum Vysočiny 
Pohled do historie, současnosti, ale i budoucnosti legendární plastové 
figurky. 
 
ATM „Axmanovy techniky hmatu“ - Galerie Umění s handicapem 
Stálá výstava. Možnost nákupu.  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

NĚCO PRO ZASMÁNÍ 
 

Odsouzenec v cele smrti se ptá kata, kdy už bude konečně poprava? 
˝Podle toho, jak to vypadá˝, přemýšlí kat, ˝tak asi za měsíc˝. 
˝A dřív to nejde?˝ děsí se odsouzený. ˝Za týden má přijet tchýně a já bych 
se toho nerad dočkal.˝ 
 

Malý synek jménem Jiříček se ptá otce: 
˝Proč je Tichý oceán tichý?˝ 
Tatínek se nazlobí: 
˝Nemůžeš se zeptat na něco rozumnějšího?˝ 
˝Tak tedy jo. Jak vlastně umřelo to Mrtvé moře?˝ 

 

Sedí blondýnka a brunetka u televize a dívají se na film. 
Brunetka povídá: Hele, vsadíme se jo? Já sázím že ten chlap skočí. 
Blondýnka: Tak jo já sázím že neskočí. Dali 100kč na stůl a ten chlap skočil. 
Jenže brunetka řekne: Hele, já ten film už viděla a věděla jsem to. 
A blondýnka nato: No, já ten film taky viděla, ale myslela jsem, že podruhé 
už neskočí! 

 

Sedí zbohatlík na zahradě své vily a cpe se jitrnicemi... Za plotem stojí 
žebrák a slintá.  
Chlap se na něj podívá a říká: Chceš kousnout?  
Ano! Ano!  
Azore, trhej! 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
V měsíci říjen oslaví tito 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 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 

 

 


