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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: 

 
 
Štěpánková Eva  Brno 
Fantlová Daniela Praha 3 - Žižkov 
Aleš  Jaroslav Roudnice nad Labem 
Chlubnová Naďa   Jihlava  
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 narozeninám a 
přejeme vše nejlepší. 
 

2 

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



 

 

 

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 

 
 
 



 

 

 
 
 
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 ŘÍJEN 
  
1.10. Hodice, vepřové hody. Odjezd v 7:30 z hlavního 

nádraží Jihlava 
3.10.-9.10. Evropský týden sociálních služeb: 
5.10.  Den sociálních služeb, Masarykovo náměstí 

Jihlava od 10 hodin 
6.10.  Slavnosti vína Uherské Hradiště, krojovaný 

průvod. Promítá Václav Doležal, klubovna Tyfla 
ve 14:00 hodin 

6.10.  Mezinárodní den seniorů – Dům kultury Jihlava 
v 15:00, pořádá paní Radová 

12.10.  Nová Cerekev – Synagoga. Odjezd v 9:30, 
hl.nádraží Jihlava 

13.10. Promítání fotek s komentářem pro nevidomé 
15.10. Výlov rybníka Sedlejov. Odjezd v 7:30, 

hl.nádraží Jihlava 
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 

29.10.  Grilovačka v Popicích. Odjezd v 11:55 
autobusem č.7 pod Priorem. Grilování a živá 
hudba. 

 

4 

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



 

 

 
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 

 

2.11.  Třešť – Arboretum, výstava zahradníků. 
Odjezd v 10:30 hl.nádraží Jihlava 

3.11.  Šumava 2015. Vzpomínka na rekondiční 
pobyt. Své fotografie promítá Václav Doležal. 
Klubovna Tyfla ve 14:00 hodin 

10.11.  Mezinárodní den nevidomých také na Tyflu 
„Svět nevidomých“ 
Výstava fotografií a výrobků zrakově 
postižených, ukázka práce s kompenzačními 
pomůckami, soutěže ze světa nevidomých. 

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 

28.11. Výroba adventních věnců a vánočních svíček 
od 10:00 na Tyflu  

 
 
 
*změna data, místa a času vyhrazena 
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USKUTEČNĚNÉ AKCE 

 

Dne 20.9.2016 se konal Jarmark neziskových organizací. 
Akce probíhala od 9:00 do 15:00 hodin v areálu 
psychiatrické léčebny v Jihlavě. . Prodejní výstavy Se 
krom jiných neziskových organizací zůčastnily i 
Organizace nevidomých a Tyflo ČR o.p.s. se svými 
výrobky. Paní Zlatuše Hegnerová a paní Romana 
Růžičková s láskou a šikovností, sobě vlastní prezentovaly 
pletené a keramické výrobky z našich dílen,  které vytvořily 
ruce našich šikovných děvčat-pletařek a trpělivých 
terapeutů s klienty keramické dílny. Návštěvnost byla prý 
vysoká a  zájem o výrobky nebývalý. I počasí přálo, tak lze 
říci, že se akce vydařila. 
 
20.9.2016 se na Masarykově náměstí v Jihlavě 
uskutečnila od 10:00 akce Mezi světy, která byla pořádána 
v rámci Evropského týdne mobility. Byla to akce 
neziskových organizací, kde měli svůj stánek i Tyflo ČR a 
Organizace nevidomýchů, s pomůckami pro slabozraké a 
nevidomé s prezentací a prodejní výstavou svých výrobků. 
Zavítala mezi nás i paní Alžběta Suková z prodejny 
Tyflopomůcek Praha a prezentovala zde nejnovější 
pomůcky, např. česky mluvící budík a mluvící teploměr. 
Bylo na tuto roční dobu nádherné počasí a tak se akce 
zúčastnilo mnoho zájemců z řad  zdravé veřejnosti. 
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Ve čtvrtek 22. Září se jako již každoročně tradičně konala 
v budově Centra sociálních služeb a v jeho nádherné 
zahradě v Brně-Chrlicích akce „Chrlická žába“. Této 
zajímavé a netradiční soutěže, kde bylo asi 8  disciplín, se 
zúčastnila družstva z Moravy i z Čech v počtu přibližně 50 
soutěžících. Zápolili jsme např. v přímé chůzi, skoku do 
dálky, hodu koulí, jízdě na kole Duplex, v ruských 
kuželkách, v šipkách. Nejzajímavějšími disciplínami byly: 
hod třemi molitanovými kostkami najednou a výkop na 
branku. Aby byla zaručena objektivita při soutěži, každý 
hráč, zejména pak ti se zbytky zraku, dostali od rozhodčí 
jednotlivých disciplín klapky na oči. Po čas celého dne 
bylo zajištěno občerstvení, každý účastník, který zaplatil 
startovné, dostal koláčky, kávu nebo čaj a vydatný oběd a 
tak všichni, posilněni těmito dobrotami, jsme se směle vrhli 
do sportování. Zavzpomínali jsme také na „staré časy“, 
kdy se každoročně konaly sportovní hry nevidomých. Tyto 
hry se kdysi odehrávaly mezi městy Prahou, Brnem a 
Levočou, kde byly speciální školy pro zrakově postižené, 
postupně se přidala i města Litovel a Bratislava, to ještě 
před rokem 1989 a tak nám bylo velmi sympatické, že 
brňáci pokračují v tomto duchu a udržují tradici sportu pro 
zrakově postižené. To vše se mohlo konat díky obětavým 
pracovníkům a dobrovolníkům zdejšího centra, kteří nás 
ochotně doprovázeli po zahradě a po  budově - pro nás, 
kteří to neznáme, dost složitém prostředí, což se po čas 
krátké chvíle, zde strávené nedalo hned tak naučit.  
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V odpoledních hodinách jsme se náramně pobavili při 
harmonice, na kterou nám láskyplně hrál pan Hašek, 
uživatel zdejšího centra a svoji hrou obohatil toto klání. 
Než jsme se dozvěděli výsledky, pan ředitel CSS Brno 
Chrlice vyzval některé odvážlivce, aby si zatančili a aby to 
taneční páry neměly tak jednoduché, dostali všichni 
nafouklé balonky, které museli držet svými těly a vyhráli ti, 
kteří balonek bez pomoci rukou dokázali dostat i za záda. 
Pro tanečníky to byl slušný výkon a pro ty, co ještě trochu 
vidí, příjemný zážitek a pobavení. Pak nastalo vyhlašování 
výsledků s tím, že zvítězili všichni, kteří se zúčastnili a 
každý účastník dostal byť jen maličkost. Přece jen to ale 
byla soutěž, která se neobešla bez vítězů. I my jsme si 
odnesli diplomy a ceny. Erika Gaňová získala 1. Místo za 
výkop na branku, kde se jí podařily všechny výkopy i při 
posunuté brance na větší vzdálenost umístit do středu 
branky. Pavel Hegner získal 1. Místo ve skoku do dálky a 
2. Místo ve vrhu koulí, kde se mu koule zastavila těsně 
před 10ti metry. Počas celého dne nám přálo počasí a tak 
nabiti pozitivní energií a dosaženými „úspěchy“ jsme se 
spokojeni vraceli do svých domovů. 
 
Děkujeme CSS Brno-Chrlice za možnost zasportovat si, 
za neopakovatelné zážitky a za příjemně strávený zářiový 
den. 
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Ve dnech 29. Září až 2. Října 2016 se konal festival 
Souznění, který probíhal ve městech Karlovy Vary a 
Ostrov nad Ohří. Zde se prezentovali nevidomí a 
slabozrací se svými výrobky a hudebníci ze všech koutů 
naší vlasti. Této akce se zúčastnily čtyři naše členky, které 
ocenily práci šikovných rukou a umění hendikepovaných 
lidí. Organizačně bylo vše dobře připraveno, strava i 
ubytování na Mariánské v pěkném prostředí dávaly 
možnost odpočinku a relaxace. Děkujeme za možnost 
prožít pěkné chvíle s přáteli v západočeském kraji. 
 
 
 
 
 
 

VTIP NA ŘÍJEN 
 

V obchodě si slečna už přes hodinu zkouší džíny. 
Po hodině se ptá prodavačky: „co říkáte těmhle“? 

 „Ty mi padnou nejlíp, ne“ 
„Ano“, odpoví prodavačka. „V těch jste přišla“. 
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Dovolujeme si Vás pozvat na 
 
Zájezd do vinného sklepa ve Znojmě 

 
 
KDY:            Sobota  15.10.2016 ve 12:30 h. Odjezd z Jihlavy, 

parkoviště za Billou    

KAM:           Znojmo – Muzeum, Minoritský klášter, podzemí…  

                    Vinný sklep  Znojmo-Sedlešovice  –  Otto Rohovský   
 
PŘÍJEZD:    16.10. 2016 v ranních hodinách!  
 
CENA:         400,-Kč - v ceně je zahrnuta cesta a občerstvení k vínu     
        
                    Hudba k poslechu a tanci zajištěna. 

Vstup na zámek ve Znojmě nebo do Znojemského podzemí 
si hradí každý sám. ZTP, důchodci – cca 40,- Kč za okruh. 

 
  Částku uhraďte do 1.10.2016 na uvedenou adresu hotově, 
složenkou nebo na účet : Poštovní spořitelna 
            
             č.účtu    219215137/0300   Variabilní symbol: 111 
 
PŘIHLÁŠKY:  Zasílejte nejpozději do 24.9. 2016: 
Organizace nevidomých z.s., Fritzova 2, 586 01 Jihlava,  
tel.: 567155083, 776805838, 608805838                                                                                                       
                                                                                        
PRAC. DOBA :  Pondělí – pátek    8:00 – 15:30 hodin.   
       

Na Vaši účast se těší     Pavel Hegner 
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KULTURA V JIHLAVĚ - výběr 
 
4.10. VLADIMÍR VEIT - "Otec českého folku." 
 Dům kultury Jihlava 
 
5.10.  DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

13:00 - 17:00, Masarykovo náměstí 
 
6.10.   TALKSHOW NAD KNIHOU 

Autorské čtení spisovatelky Markéty Harasimové. 
Městská knihovna Jihlava. 

 
11.10. Lenka Filipová s doprovodnou kapelou 

Dům kultury Jihlava 
 

15.10.  Charitativní festival GARAGE OF ROCK 2016 
   Dělnický dům Jihlava 

 
 19.10.  4. ORCHESTRÁLNÍ KONCERT PRO JIHLAVU - 

"VIVAT MOZART 260" Dům kultury Jihlava 
 
20.10. VČERA DNES A ZÍTRA aneb Nové scénky Felixe 

Holzmanna. SOUL Music Club Jihlava 
 

26.10. PODZIMNÍ TVOŘENÍ S BARVIČKAMI NA TEXTIL  
s Lenkou Tesárkovou, Krajský úřad Kraje Vysočina 

 
         11 
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Výzva NRZP ČR k volbám 

 do krajských zastupitelstev a do Senátu 

 

Vážení přátelé, asi většina z Vás ví, že příští týden v pátek 7. 10. 

2016 a v sobotu 8. 10. 2016 se konají volby do krajských 

zastupitelstev a do jedné třetiny Senátu. 

Předsednictvo NRZP ČR přijalo k těmto volbám výzvu ke všem 

lidem se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům, 

aby podpořili kandidáty se zdravotním postižením, a to napříč 

politickým spektrem. Tuto výzvu podpořil také Republikový výbor 

NRZP ČR.  

Vážení přátelé, považujeme za důležité, aby lidé se zdravotním 

postižením mohli ovlivňovat politiku v krajích, protože kraje mají 

dneska mnoho kompetencí, a to především v sociálních službách, 

ve zdravotnictví, v dopravní obslužnosti a v dalších oblastech. 

V posledních letech ubylo členů zastupitelstev krajů se zdravotním 

postižením, což mnohdy působí určité komplikace při prosazování 

našich zájmů. Proto je důležité podpořit kandidáty se zdravotním 

postižením, abychom dokázali si svoje věci vyjednat.  

Přeji Vám šťastnou ruku ve volbách a všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 
 
Zdroj: http://www.nrzp.cz 
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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  

 

 

 


