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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 listopad 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 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!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

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



 

 

AKCE 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, Fridzova  2, Jihlava 

26.11.  Turnaj jednotlivců v Showdownu - 
celorepubliková akce od 10:00 hod. 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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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 
 

 

1.12. Promítání fotek s Janem Strnadem a videí 
s Václavem Doležalem od 14 hodin na Tyflu, 
Fritzova 2, Jihlava 

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

15.12. Předvánoční posezení na Tyflu, 
31.12. Silvestr na Tyflu od 19:00 hodin 
 
 

 

USKUTEČNĚNÉ AKCE 
 

 

V sobotu 1.října se uskutečnily vepřové hody v Hodicích. 
Na tuto akci se sjeli lidé z širokého okolí, aby ochutnali 
různé speciality z vepřového masa. Pře kulturním domem 
byl postaven veliký stan, ve kterém byly stánky se 
specialitami, pitím a dalšími dobrotami. K ochutnávce hrály 
muziky tří kapel. Během odpoledne proběhly soutěže pro 
děti i dospělé. Zúčastnilo se 8 klientů Organizace 
nevidomých, kteří prožili pěkný den, zakoupili si hotové 
masové výrobky a večer v 20 hodin odjeli ke svým 
domovům. 
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8. ročník týdne sociálních služeb v ČR se konal 

3. - 9. 10. 2016. 
 
Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů 
každého z nás. 
Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i 
skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se 
zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi 
sociálním vyloučením apod. 
Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - 
mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně 
trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost 
apod. 
Sociální služby umožňují zachování co nejvyšší kvality a 
důstojnosti života uživatelů. 
 
V České republice působí více než 2000 poskytovatelů 
sociálních služeb, kteří své služby poskytují přibližně 700 
000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců, kteří 
pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, 
která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální 
potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v 
přirozeném sociálním prostředí. 
 
Od 90. let došlo k razantnímu zvýšení kvality, ale i 
dostupnosti sociálních služeb; tento proces dále 
pokračuje. 
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Chceme široké české veřejnosti ukázat, že: 
•sociální služby v České republice jsou kvalitní 
•sociální služby v České republice pomáhají statisícům lidí 
•sociální služby v České republice zachovávají lidskou 
důstojnost a soběstačnost. 
 

Letos podruhé se konal na Masarykově náměstí ve středu 
5. října od 13 do 17 hodin Den sociálních služeb, kterého 
se zúčastnila i naše organizace Tyflo ČR o.p.s.. V průběhu 
dne jsme vystavovali a předváděli kompenzační pomůcky 
a prodávali výrobky z naší dílny. 
 
Dne 12.10.2016 se někteří naši členové vydali do Nové 
Cerekve, kde shlédli Synanogu a expozici Synanogy. 
Synagoga v Nové Cerekvi patří bezesporu k 
nejzajímavějším židovským stavbám na Vysočině. 
Vystavěl ji Štěpán Walser v roce 1855 na místě starší 
dřevěné stavby v novorománském stylu s maurskými 
prvky. Její fasáda je zdobena zajímavými dekory, dvě 
široké rizalitové věže po stranách vstupu jsou ozvláštněny 
pevnostními motivy cimbuří a falešných střílen. Po 
kompletní rekonstrukci byla synagoga v roce 2014 
zpřístupněna veřejnosti. Na návštěvníky čeká stálá 
expozice „Architektura synagog v českých zemích“. 
 
Jako každoročně se dne 15.10.2016 konal výlov rybníka v 
Sedlejově. Několik našich členů se výlovu zúčastnilo, 
ochutnali na místě rybí speciality a  dovezli si domů 
"kapříky". 
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Ve čtvrtek 20.10.2016 se v naší klubovně uskutečnilo 
vzpomínkové odpoledne k 1. výročí  úmrtí Stanislava 
Gani, našeho spolupracovníka, fajn kamaráda a 
harmonikáře. Po úvodní vzpomínce na Stanislava Gaňu, 
jsme si poslechli některé jeho skladby a připomněli si 
společné chvíle s ním. Prohlédli jsme si fotografie a jeho 
kamarádi zavzpomínali na příběhy jeho života. Kamarád a 
spolužák Jarda Karmazín nám zahrál na harmoniku 
známé i méně známé písně, tak jak by si to Standa přál. 
 
 
 

POZVÁNKA 
 
 
Organizace nevidomých Jihlava Vás srdečně zve na 
členské shromáždění, které se koná: 
 
DNE:  25.listopadu 2016 – pátek v 15:00 hodin 
KDE:  Klubovna Tyflo ČR o.p.s. Jihlava, Fritzova 2 
 
DOPRAVA: na místo konání se dostanete: z vlakového 
nádraží trolejbusem „A“ nebo „BI“. Vystoupíte u 
obchodního domu  Billa, zastávka Chlumova a půjdete 
proti směru jízdy asi 200 m.  
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Dojdete na světelnou křižovatku, kterou přejdete v přímém 
směru a na druhém „ostrůvku“ odbočíte vlevo kde přejdete 
silnici. Na chodníku se dáte vpravo a chytnete si levou 
vodící linku. Po  15 m po levé straně najdete schodiště, 
nahoře na schodišti je parkoviště, které přejdete v přímém 
směru asi 10 m k budově. Zde je sídlo  Tyflo ČR o.p.s. a 
Organizace nevidomých z.s. Na dveřích je cedule a v 
budově sídlíme v prvním poschodí. 
Od autobusového nádraží trolejbusem „B“. Vystoupíte 
naproti obchodnímu domu Billa, zastávka Chlumova, 
přejdete silnici k obchodnímu domu a otočíte se vpravo. 
Půjdete asi 200 m a dojdete na světelnou křižovatku, 
kterou přejdete v přímém směru a na druhém „ostrůvku“ 
odbočíte vlevo kde přejdete silnici. Na chodníku se dáte 
vpravo a chytnete si levou vodící linku. Po  15 m po levé 
straně najdete schodiště, nahoře na schodišti je 
parkoviště, které přejdete v přímém směru asi 10 m 
k budově. Zde je sídlo  Tyflo ČR o.p.s. a Organizace 
nevidomých z.s. Na dveřích je cedule a v budově sídlíme 
v prvním poschodí. 

Dále zde jezdí autobusy č. 4, 5, 12, 36. Po dohodě 
můžeme zajistit doprovod.  
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KULTURA V JIHLAVĚ – výběr 

 
4.11. Hvězdné operní árie 
 - 19:00 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže 
 
11.11. SVATÝ MARTIN V JIHLAVÉ A VEPŘOVÉ HODY 

- Masarykovo náměstí Jihlava 
 
12.11. Pohádkové čtení na schodech 

- 16:00 hod., Horácké divadlo 
 
17.11. Sametový listopad v Jihlavě,  

Sportovně relaxační centrum Český mlýn 
 

19.11. RESTAURANT DAY JIHLAVA,  
13:00 hod., Farmářská tržnice, Dvořákova 4 
 

27.11. VELKÝ ADVENTNÍ JARMARK a ROZSVÍCENÍ 
velkého vánočního stromu a vánoční výzdoby 
města, 10:00 hod, Masarykovo náměstí 

 
27.11. VELKÝ ADVENTNÍ JARMARK a ROZSVÍCENÍ 

velkého vánočního stromu a vánoční výzdoby 
města, 10:00 hod, Masarykovo náměstí 
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Sociální okénko 

 

Pracujete při starobním důchodu? O jeho navýšení si můžete 

žádat již po 360 odpracovaných dnech. 

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 

odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. 

Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě 

žádosti důchodce. 

Zvýšení důchodu provádí ČSSZ výhradně na základě písemné 

žádosti. Tu je možné podat nejlépe prostřednictvím okresní správy 

sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde 

klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při 

kompletaci potřebných dokladů. Žádost lze případně zaslat také 

přímo na ústředí ČSSZ. K žádosti se předkládá evidenční list 

důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud 

již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně 

výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, 

který jim vydá příslušná OSSZ. 

 

V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro 

důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro 

důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. 

 
Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/ 
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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 

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  

 

 

 


