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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 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. 

19.11.  Promítání fotek Bystřice nad Pernštejnem a videí s Janem 
Strnadem a Václavem Doležalem od 14:00 na Tyflu 

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

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

28.11. Turnaj jednotlivců v Showdownu - celorepubliková akce od 10:00 
na Tyflu  

Hybrálec- vánoční výstava. Odjezd v 13:00 hodin autobusem č.5 od 
Sklípku k Lyžaři. Odtud pěšky do Hybrálce.  

 
 

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

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 
 

3.12.  Promítání fotek s Janem Strnadem a videí s Václavem Doležalem 
od 14 hodin na Tyflu 

8.12.  Kavárna Salotto, Bezručova 7, Jihlava - posezení a povídání o 
historii kávy od 15:00 

17.12.  Předvánoční posezení na Tyflu, 

31.12. Silvestr na Tyflu od 19:00 hodin 
 
 
*změna data, místa a času vyhrazena 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

28.11. Hybrálec- vánoční výstava. Odjezd v 13:00 hodin autobusem č.5 od 
Sklípku k Lyžaři. Odtud pěšky do Hybrálce.  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
 

Lidé mají na výměnu průkazů OZP už jen tři měsíce  

Praha, 1. října. 2015: Tisková zpráva Úřadu práce ČR  

Už jen tři měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním 
postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili 
jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou 
moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z 
vlastnictví průkazu vyplývají.  

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský 
nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho 
padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.  

ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu letošního roku. Během 
uplynulých šesti měsíců zpracovali jeho zaměstnanci 173 189 žádostí. 
Celkem 152 797 průkazů OZP předali jejich držitelům.  

„Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě 
stále řada lidí, kteří se nám s žádostí o výměnu dosud nepřihlásili. 
Upozorňujeme proto klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a 
vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku,“ zdůrazňuje 
zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.  

Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, 
která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 
mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel 
průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem.  

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali 
příslušný formulář, který dostanou na přepážce.  
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Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly 
obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR 
vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou 
výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.  

V souvislosti s vydáváním nových průkazů OZP se na Generální ředitelství 
ÚP ČR obrátilo už několik klientů s tím, že dostali v městské hromadné 
dopravě či ve vlaku pokutu, protože jim revizoři příslušných dopravních 
společností neuznali nový průkaz OZP za platný. A to i přesto, že ÚP ČR 
věnoval před začátkem výroby nových průkazů OZP velkou pozornost 
informování veřejnosti i dotčených institucí o nové podobě tohoto 
dokladu.  

„Pokud se držitelé průkazů OZP dostanou do obdobné situace, je třeba, 
aby se obrátili na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR nebo přímo na 
Generální ředitelství Úřadu práce ČR. Naši lidé se budou snažit co 
nejrychleji sjednat nápravu,“ upozorňuje ředitelka Odboru pro sociální 
věci Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeňka Cibulková.  

Na základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok na 
vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro 
pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při osobním 
projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu 
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, 
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě 
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v 
pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz 
nebo bezplatnou dopravu vodícího psa.  

Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z předchozího 
posouzení zdravotního stavu žadatele.  

Kdo má nárok na přechod nároku na průkaz OZP?  

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod mají nárok na průkaz OZP 
stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závažnosti jejich zdravotního 
postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kterou měly 
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přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit dobu 
platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po 
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé 
platného průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, 
mají podle zákona nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz 
OZP trvá po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.  

Volba symbolu osoby se zdravotním postižením  

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami si zvolit, zda si přejí na 
průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou 
nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé 
(piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé výše 
uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod 
nároku na průkaz OZP.  

Fotografie nového průkazu OZP je k dispozici na 
http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky/letak_novy_prukaz_ozp.pdf. 

Zdroj: Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR 
 
 

Michaela Marksová: Chceme, aby vláda mohla zvyšovat 
důchody nad rámec zákona  

 Praha, 14. října 2015: Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

Valorizace důchodů, kterou v současné podobě jednoznačně určuje 
zákon, přináší v období nízké inflace nežádoucí výsledek. Tak tomu je 
například v letošním roce, kdy budou důchody navýšeny jen o 40 korun a 
větší navýšení se musí kompenzovat jednorázovým příspěvkem. MPSV 
proto navrhne možnosti, jak do zákona o důchodovém pojištění doplnit 
zmocnění pro vládu, aby mohla valorizaci navýšit.  

„Takové zmocnění pro vládu jsem navrhovala již v loňském roce, bohužel 
koaliční partneři a především ministerstvo financí s tím tehdy nesouhlasili. 
Letos na jaře jsem vládě předložila návrh na navýšení o 200 Kč nad rámec 
zákonné valorizace, ale pro hlasovali jen ministři a ministryně za ČSSD. 
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Proto má v tuto chvíli vláda v případě nízké valorizace jedinou možnost, jak 
posílit příjmy důchodců, a to zdlouhavým legislativním procesem přes 
Poslaneckou sněmovnu“, uvedla ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová. Tak tomu je například i u projednávaného zákona o 
jednorázovém příspěvku důchodcům. Návrh vláda sice schválila již 
počátkem června, vyplacen bude ale nejdříve v únoru příštího roku. Více o 
jednorázovém příspěvku najdete v této tiskové zprávě.  

Aby mohla vláda na podobnou situaci reagovat operativněji, dohodly se 
koaliční strany, že je potřebné pravidla valorizace doplnit. Každá z nich 
nominuje několik expertů a ti projednají návrhy připravené MPSV. Nadále 
se bude valorizace určovat podle 100% růstu cen a 1/3 růstu reálných 
mezd. Budou se však diskutovat možnosti, jak vládě umožnit, aby mohla 
valorizaci navýšit. To znamená, že vláda bude moci včas reagovat, aby k 
vyšší valorizaci došlo už od ledna následujícího roku. Koaliční strany se 
rovněž dohodly, že důležitým principem bude stanovení horního limitu pro 
možnost vyšší valorizace.  

Předmětem jednání nebude celková revize valorizačního mechanismu, ale 
doplnění současných pravidel valorizace s cílem předcházet negativním 
důsledkům ve výjimečných situacích.  

Zdroj: Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV ČR  

 

Lidé se zdravotním postižením si hledají práci těžko. Největší 
šanci mají jako hlídači  

Praha, 19. října 2015 – Pokud lidé se zdravotním postižením hledají v 
tuzemsku práci, nemají k dispozici velký výběr. Podle analýzy pracovních 
inzerátů společnosti Annonce je pro ně určena pouze každá padesátá 
pracovní nabídka a navíc se v drtivé většině jedná o nekvalifikované 
práce.  

Přestože je pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením (OZP) v 
meziročním srovnání více, shánějí si práci čím dál hůře. „Může za to 
nedostatek vhodných pracovních nabídek, ale i neochota firem nabídnout 
těmto lidem zkrácené úvazky, o které stojí,“ shrnuje Lenka Černá, výkonná 
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ředitelka inzertního webu a novin Annonce. Nepříznivou situaci této 
skupiny potvrzují i aktuální data Úřadu práce ČR (ÚP ČR): Podíl OZP na 
celkovém počtu uchazečů o zaměstnání meziročně stoupl z 11,3 na 13 
procent.  

Situace na trhu práce ale není tak zlá, jak to z hlediska procentuálního 
zastoupení OZP vypadá. ÚP ČR totiž letos v září evidoval celkově nejnižší 
počet uchazečů o zaměstnání od března 2009. „Situaci ovlivňuje mimo jiné 
rostoucí ekonomika. Zaměstnavatelé vytvářejí čím dál více pracovních 
míst. V září jich bylo rekordních 108,5 tisíc. Z toho 10 % bylo vhodných pro 
lidi se zdravotním postižením. Ti si hledají práci hůře, mají méně možností, 
a proto jejich procentuální podíl meziročně vzrostl,“ vysvětluje zastupující 
generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.  

Každý druhý zdravotně postižený člověk stojí o zkrácený úvazek  

I přesto jsou na trhu zaměstnavatelé, kteří takovéto uchazeče o práci 
vyhledávají. Podle dat Annonce nabízejí OZP nejvíce pracovních míst 
bezpečnostní agentury: každá šestá pracovní nabídka je od nich. „Pozice 
hlídače je mezi lidmi se zdravotním postižením oblíbená. Nejen, že patří 
mezi nejčastější nabídky, zároveň se jedná i o druhou nejčastěji 
poptávanou profesi,“ popisuje zájem o tuto práci mezi nezaměstnanými 
OZP Černá z Annonce.  

Taková práce ale nemusí nutně odrážet skutečnou kvalifikaci OZP. Ty totiž 
často raději přijmou méně kvalifikovanou pozici, než aby zůstaly závislé na 
dávkách od státu. „Jen za poslední měsíc jsem se napříč republikou setkala 
se šesti vysokoškoláky se zdravotním postižením, kteří vzali práci v 
bezpečnostní agentuře, protože ve svém regionu lepší místo nenašli,“ 
upřesňuje situaci Hana Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). Tato 
skupina totiž podle poptávek stojí nejvíce o práci v administrativě, až poté 
o pozici hlídače či řidiče nákladního vozu.  
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Zdroj: inzeráty Annonce 

Možnost, jak více zaměstnat OZP, nabízejí i částečné úvazky. Podle údajů 
Annonce o ně má tato skupina zaměstnanců extrémní zájem: zkrácený 
úvazek poptává každá druhá OZP. „Nabídka se však v tomto případě 
zdaleka nesetkává s poptávkou. Firmy nabízejí lidem se zdravotním 
postižením místo na zkrácený úvazek pouze v pětině případů,“ ilustruje 
situaci Černá z Annonce.  

Zaměstnáním OZP lze ušetřit 300 000 korun ročně  

Zaměstnat OZP přitom zaměstnavatelům nabízí určité výhody. Mohou 
například ušetřit na dani z příjmu, nemusí řešit náhradní plnění ani odvod 
do státního rozpočtu, mohou požádat o příspěvky na mzdu a na vytvoření 
tzv. společensky účelného pracovního místa. „Zaměstnanec se zdravotním 
postižením tak může firmě ročně ušetřit zhruba 300 000 korun. Záleží na 
stupni jeho invalidity,“ odhaduje Potměšilová z NFOZP.  

Čeští zaměstnavatelé si tyto výhody začínají uvědomovat. I když v tomto 
ohledu není situace ve srovnání s jinými vyspělými státy ideální, počet 
volných pozic vhodných pro OZP, které podniky prostřednictvím ÚP ČR 
nabízejí, roste. Aktuálně jich je téměř 10 100, zatímco před rokem jich bylo 
5 500. „Často stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo 
pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož 
pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho „zdravý“ kolega. 
V tomto ohledu pozorujeme mezi zaměstnavateli značný krok kupředu,“ 
uzavírá Kateřina Sadílková. 

Zdroj: Tisková zpráva Úřad práce ČR 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 

Chrlická žába 2015  

Dne 23. 9. 2015 se uskutečnil v CSS BRNO- CHRLICE X. ROČNÍK sportovních 
her ,, Chrlická žába 2015“ Akce probíhala od 9:00 do 15: 00 hodin. 
Účastníci si zasoutěžili v těchto disciplínách: vrh koulí, běh na čas, skok do 
dálky, chůze v přímém směru, Ruské kuželky, šipky, jízda na dvoukole a 
nově hod molitanovými kostkami a výkop míčem na bránu. V odpoledních 
hodinách proběhlo zábavné odpoledne a vyhlášení výsledků. Soutěže se 
zúčastnilo družstvo z Brna a Jihlavy. Družstvo z Jihlavy získalo 6 medailí. 
Akce byla kvalitně připravená a všichni organizátoři byli vstřícní a milí. 
Těšíme se na další ročník této soutěže.  

Účastníci soutěže 

 

Výlet do Popic 

Dne 3.10.2015 jsme jeli do Popic do krásného arboreta a příjemné 
hospůdky, kde nám hrála k poslechu hudba. Též jsme si opékali špekáčky a 
šli jsme na houby. Bylo to krásné odpoledne. 

Čermáková 

 

Sklípek Znojmo Sedlešovice  

Dne 17.10.2015 se uskutečnil výlet do Vinného sklípku Otto Rohovského 
do Sedlešovic. V půl 1 jsme se vydali z Jihlavy na zámek Vranov nad Dyjí, 
kde jsme absolvovali prohlídku zámku a procházku po okolí. Celý den nám 
přálo příjemné a krásné počasí. Po prohlídce a procházce jsme se 
přesunuli do podzámčí do restaurace Country salón ve Vranově nad Dyjí. 
Poté jsme odjeli do vinného sklípku Otto Rohovského do Sedlešovic. Ve 
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sklípku jsme ochutnali nejen burčák z bílého a červeného vína, ale i dobrá 
bílá vína. K poslechu a tanci hrál pan Jaromír Polenský. Všichni se dobře 
bavili, že ani ve 3 ráno se nikomu nechtělo odjet zpět do svých domovů. 
Kolem 4 hodiny jsme se nakonec vypravili k odjezdu do svých domovů.  

Všichni účastníci se již teď těší na další podobné akce. 

Účastníci zájezdu  

 

Neviditelná Zoo 

Dne 17. a 18. 10. 2015 se v prostorách jihlavské zoologické zahrady 
uskutečnila akce s názvem ,, Neviditelná Zoo“. Akce probíhala od 10:00 do 
15:00. Nejen Tyflo ČR o.p.s., ale i Tyflocentrum a Tyfloservis Jihlava 
v Centru PodpoVRCH a v areálu Zoo ukazovali a předváděli kompenzační 
pomůcky a tvorbu keramických dílen. Lidé z řad veřejnosti si mohli 
vyzkoušet, jak svět a zoo vnímají nevidomí. Široká veřejnost si mohla 
osahat zvířata jako např.: živého hada, švábi, morčata, či kůži z Tygra. 
SVOŠS provozovali na akci ,, Kávu po.tmě“. Naše organizace Tyflo ČR o.p.s. 
při této akci vystavovala kompenzační pomůcky do domácnosti jako např.: 
mluvící kuchyňskou váhu, oddělovač žloutků od bílků, mluvící mobilní 
telefon, mluvící hodiny, dotykové hodiny, valchu, dávkovač na léky 
s budíkem, masážní pomůcky, tabulky na bodové písmo s bodátkem, či 
simulační brýle. Možné bylo i vyzkoušet si hry pro nevidomé jako např.: 
šachy, člověče nezlob se, kostky, či domino.  

Na akci přijeli lidé z celé ČR např.: Domažlic či Jindřichova Hradce. Dle 
názoru pořadatelů se celá akce vydařila. 

Tým Tyflo ČR o.p.s.  
 

Zdobení perníčků 

V sobotu 17. října v klubovně ON Brno na Anenké 10 se uskutečnil kurz 
zdobení perníčků. Celým kurzem nás provázela paní Miroslava Najmonová, 
která se dlouhodobě věnuje různým technikám ruční práce a pečení, za 
svoji tvorbu sklízí velké úspěchy. Akce se zúčastnilo sedm lidí. Než jsme 
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začali se zdobením perníčků, dali jsme si dobrou kávu a čaj, přitom jsme si 
vyměnili zkušenosti týkající se pečení a zdobení vánočního cukroví. Paní 
Mirka nám dala recept na měkké a voňavé perníčky.  

Recept na perníčky: 

1kg hl.špaldové mouky (nebo obyčejná hl. mouka)                                                                    
30dkg tmavý práškový cukr (mletý cukr)                                                                                              
2 kávové lžičky perníkové koření                                                                                                            
2 kávové lžičky sody (1kávová lžička sody)                                                                                                               
12,5dkg omega tuk                                                                                                                                         
30dkg medu-řídký                                                                                                                                                    
1 kávovou lžičku kakaa                                                                                                                                     
8 vajec 

Postup:  

propracovat těsto - je lepivé, nepřidávat  mouku,  24 hod. nechat 
odpočnout (může se nechat až 3 dny). Rozválet a Vykrajovat asi ½ cm 
vysoké tvary, např.  stromečky, jablíčka,....... Peče se na 180 stupňů - 
10minut, Po vytažení z trouby horké se potírá vajíčkem, do vajíčka se může 
zamíchat potravinová barva - zelená, modrá, červená, ... . Pokud je barva 
prášková, přidá se trochu alkoholu na rozmíchání - nedělají se hrudky, 
potom se celý obsah přidá k vajíčku. Z 1/2 dávky jsou 4 plechy po 30 
kusech perníčků 

Bílková poleva na zdobení: 

1bílek, 150-200gr. mletého cukru; prosít přes sítko 3x;  v misce vše 
vymíchat vidličkou na husto (nemá téct). Poleva je hodně bílá, může se 
nakonec přidat i trochu citronu. Z pečícího papíru uděláme kornoutky, 
naplníme a můžeme zdobit perníčky, které jsou do týdne měkké. 

Měli jsme možnost vyzkoušet zdobící tužku ze silikonu od firmy Tescoma, 
která je dobře ovladatelná a velmi praktická. 

Děkujeme paní Najmonové za pěkné odpoledne a velmi přínosnou 
instruktáž. Budeme se těšit na další spolupráci. 

Zde je malá ochutnávka ze zdobení perníčků: 
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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 

Prvním předsedou byl zvolen Václav Šícha, místopředsedou Boh. Černý, 
zapisovatelem Ant. Svoboda, jednatelem Ladislav Novák a náčelníkem 
Karel Sedláček.Byly schváleny stanovy a nový sportovní klub dostal od 
Sokola do vínku inventář v hodnotě asi 30 korun. Touto historickou schůzí 
se rozešly na celé desetiletí dva tělovýchovné směry: vlastní tělovýchova a 
gymnastika a sportovní, kolektivní hry. Přesto však tyto dvě složky vždy 
spolupracovaly a byla celá řada případů, kdy dobrý tělocvikář byl ještě 
lepším fotbalistou a naopak. Vzájemný dobrý  poměr vyvrcholil v dobách 
 pro náš národ nejtěžších, za tak zvaného protektorátu, kdy došlo k 
rozpuštění Sokola. O těchto dobách se v další části ještě zmíníme. 

  Rok 1912 se zapsal i do historie tělovýchovy významnou událostí. 
Jihlavský Sokol oslavil dvacet let svého trvání. 

V té době čítal asi 80  členů. Uvážíme - li, že sportovní  klub měl v roce 
svého asi 50 členů  pak je zřejmé, že v masovosti tělovýchovy a sportu v té 
době nebylo radno mluvit. Zajímavé je, že tyto dva, kdysi slabě proudy, se 
téměř po padesáti letech slili tentokrát však v silnou řeku. 

   SK Jihlava se měl čile k životu. Hřiště na Heulose bylo znova pronajato za 
240 korun a ještě v roce 1912 došlo k jeho částečnému  oplocení, které si 
vyžádalo  nákladu 190 korun. Byl založen fond na zbudování vlastního 
hřiště, který za dva roky již vykazoval 143,50 korun. Nový sportovní klub se 
stal členem Olomoucké fotbalové župy a sehrál v prvé sezoně 8 zápasů s 
aktivním poměrem branek 32 : 20. Za zmínku stojí dvě utkání s mužstvem 
jihlavských Němců. SK Jihlava obě utkání vyhrál. Na jaře 5 : 3 a podzim 6 : 
2. Tím prý byl " původní dobrý poměr českých a německých fotbalistů 
zmařen a obrátil se v nenávist a v oboustranné veřejné sliby velké porážky. 

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

KAM V JIHLAVĚ ZA KULTUROU 
 

Výběr kulturních akcí města Jihlavy pro listopad 2015: 

Šátkový charitativní veletrh - 4.11.2015 10:00 - 19:00, City park Jihlava 

Pořádá: Nemocnice Jihlava a City Park Jihlava.  
Dobročinná akce, kde si budete moci pořídit šátky za symbolické ceny.  
Výtěžek bude věnován na vybavení dětského oddělení Nemocnice Jihlava. 

 

Koncert: In Patches - 5.11.2015 18:00, Muzeum Vysočiny 

V prostorách Malovaného sálu jihlavského muzea zazní ve čtvrtek 5. 
listopadu koncert akordeonistky Jitky Baštové a loutnisty Jindřicha Macka, 
začátek v 18:00 

 

Koncert: Hana Zagorová a Petr Rezek se skupinou Boom! Band Jiřího 
Dvořáka - 6.11.2015 19:30, Dům kultury 

Předprodej: Jihlava CK Čedok, Masarykovo nám. 26, Tel: 567 310 789 
Dále v sítích: ticketart.cz, ticketportal.cz, ticketstream.cz 

 

Přátelský zápas Jihlava x ČS LEV - 8.11.2015 10:00, SK Jihlava 

Zápas v sálové kopané mezi týmem populárních osobností ČS LEV a týmem 
Jihlavy. K sledování zápasu je zvána široká veřejnost. Vstup volný. 
V hale SK Jihlava v Okružní ulici. 

 

Kurz výroby vánoční ozdoby z nešitého patchworku - 9.11.2015 15:30, 
Muzeum Vysočiny 

Kurz výroby vánoční ozdoby z nešitého patchworku 
s paní Hankou Čejnovou, začátek v 15:30, přihlásit se je možno na 

http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=19786&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20068&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20030&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20030&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20075&p1=1004
http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20069&p1=1004
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tel. 567 573 899 nebo na oberreiterova@muzeum.ji.cz  
Více informací na http://muzeum.ji.cz 

 

Wire wrapping - 14.11.2015 9:30 - 14.11.2015 13:30, VSM Academy 

Wire wrapping je omotávání drátu drátkem. Účastníci kurzu si 
vlastnoručně vyrobí přívěšek nebo brož dle vlastního uvážení. Kurz je 
určen jak pro úplné začátečníky tak pro mírně pokročilé. Pracovat budeme 
s chirurgickou ocelí nebo mědí- podle zručnosti. 
V ceně kurzu je materiál a zapůjčení nářadí. 
CENA: 320 KČ 

 

Listopadový jarmark  -  20.11. 2015,  Tržnice na Masarykově náměstí  

Pořadatelem jarmarků je společnost Služby města Jihlavy s.r.o..  
 

http://tic.jihlava.cz/vismo/akce.asp?id_org=100399&id=20072&p1=1004
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

 

Janoušek Václav  Brno 

Saitlová Jarmila Vranovice 

Kántorová Markéta Praha 5 - Hlubočepy 

Autengruber Martin Praha 10 - Malešice 

Zeman Tomáš Praha 5 Radotín 

Suková  Alžběta Praha 3 - Vinohrady 

Humler  Miloš  Jihlava  

Zejdová Marie Jihlava 

Brázda Vladimír Třebíč 

Benešová Sylva Jihlava 

Vyhlidalová Jana Úsov 

Gregor Pavel Jeseník 

Karmazín Jaroslav Osová Bítýška 

Rys Tomáš Třebíč 

 
 
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 

 

 


