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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 

 

 



 

2 

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

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 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  

12.12.  jedeme do Popic na Vánoční posezení. Odjezd v 11.55 pod Priorem 
autobus číslo 7. Hraje živá hudba. Vezměte si malý dárek s sebou.     

13.12.  Trhy na kopečku. Psychiatrická nemocnice Jihlava Brněnská 455/54 
Jihlava. Od 3 hodin divadlo pro děti v Divadle na kopečku a od 
16:00 do 17:00 prodej výrobků.   

17.12.  Předvánoční posezení na Tyflu,  

31.12.  Silvestr na Tyflu od 19:00 hodin  

 
 

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

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 
 

1.1.  Novoroční ohňostroj v 17:30 - Masarykovo náměstí Jihlava  

7.1.  Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, zamyšlení nad náplní 
klubových čtvrtků - nové nápady!  

14.1.  Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé a slabozraké od 
14:00 v klubovně Tyfla - paní Hroudová.   

21.1.  Soutěžní odpoledne od 14: 00 v Tyflo ČR  o.p.s. ,, Vím či nevím“.  

28.1.   Beseda se sociální pracovnicí na Úřadu práce  
 
*změna data, místa a času vyhrazena 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

AKCE, ZÁJEZDY A REKONDIČNÍ POBYTY 
 

12.12.  jedeme do Popic na Vánoční posezení. Odjezd v 11.55 pod Priorem 
autobus číslo 7. Hraje živá hudba. Vezměte si malý dárek s sebou.     
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OKÉNKO 
 

Přijetí systému sociálního bydlení je zase o krok blíž 

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

Vláda přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Jde o vůbec první materiál, 
který se v České republice komplexně věnuje vybudování systému 
dostupných sociálních bytů, vymezuje role obcí a státu a vysvětluje 
vazbu na sociální služby. Na základě přijaté Koncepce bude vypracován 
návrh zákona, který by měl být účinný od roku 2017.  

 „Svedli jsme ve vládě nelehký boj o návrh Koncepce sociálního bydlení, 
dnes se dokonce Ministerstvo pro místní rozvoj vzdalo své části 
zodpovědnosti při řešení této agendy, ale i s velkým přispěním pana 
premiéra Sobotky je přijata a můžeme pokračovat v práci na zákonu,“ 
řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „Česká 
republika snad bude mít konečně po více než dvaceti letech systém pomoci 
lidem ohroženým sociálním vyloučením,“ dodala ministryně.  

Cílem systému sociálního bydlení bude ochrana domácností s nejnižšími 
příjmy a lidí ohrožených sociálním vyloučením kvůli ztrátě bydlení. Lidem, 
kteří jsou v současnosti bez domova, pomohou dostupné sociální byty 
získat vhodné a finančně dostupné ubytování. Systém má též přesunout 
většinu lidí z ubytoven do standardních bytů. Cílovou skupinou systému 
sociálního bydlení by měli být lidé v bytové nouzi, hlavně rodiny s dětmi, 
samoživitelky a samoživitelé s dětmi, senioři, lidé, kteří vyšli z dětských 
domovů, osoby žijící trvale na ubytovnách nebo lidé bez domova.  

Koncepce počítá se třemi stupni bydlení, takzvaným krizovým bydlením 
určeným pro akutní případy, sociálním bydlením jako mezistupněm a 
dostupným bydlením, které se již nejvíce podobá tomu klasickému, 
běžnému bytu, jak jej známe. Systém má být prostupný z obou stran, což 
znamená, že lidé, kteří se z bytové nouze díky němu dostanou, ho budou 
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moci opustit. Koncepce počítá také s pomocí a zapojením sociálních 
pracovníků.  

Vytvořit bytový fond bude úkolem obcí a měst. Povinná procentní výše 
sociálních bytů z celkového bytového fondu obce nebyla v Koncepci 
určena, bude se o ní dále jednat. Nejmenší obce budou dle návrhu této 
povinnosti zbaveny. Obce, které nedisponují dostatečnou kapacitou bytů 
všech třech stupňů, budou moci na dobudování čerpat peníze z Fondu 
rozvoje bydlení, evropských fondů nebo si budou moci byty nasmlouvat od 
soukromníků, dle jasných cenových map a pravidel. V rámci fondu IROP 
jsou například již v současné době připraveny prostředky pro vznik pěti 
tisíc dostupných sociálních bytů. Koncepce obsahuje taková opatření, aby 
obce byly schopné zajistit dlouhodobé a udržitelné financování systému. V 
současné době pokrývá existující obecní a soukromý bytový fond asi 60 
procent navržené potřeby systému sociálního bydlení. Zbytek budou moci 
obce dobudovat během následujících dvaceti let.  

Koncepce a návrhy směřující ke schválení zákona o sociálním bydlení 
reagují na situaci v ČR, kdy lidé s nižšími příjmy vydávají na bydlení více 
prostředků, než ti s vyššími příjmy. Zavedení systému sociálního bydlení si 
klade za cíl také omezení výplaty dávek v hmotné nouzi (konkrétně 
doplatku na bydlení), peníze půjdou naopak zpět do systému udržitelného 
a kvalitnějšího bydlení.   

Zdroj: Petr Habáň, tiskový mluvčí MPSV ČR  

 

MPSV: Jak to bude s důchody od ledna 2016?  

Mezi veřejností na internetu a sociálních sítích kolují nepřesné a zavádějící 
informace týkající se výpočtu zákonné valorizace důchodů od ledna 2016. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto rozhodlo zveřejnit podrobný 
přehled, jak a proč byly důchody dle zákona o důchodovém pojištění 
spočteny.  

Ve zprávách zpochybňujících výpočet valorizace je sice správně uváděno 
obecně známé pravidlo, že valorizace se odvodí podle růstu inflace a podle 
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jedné třetiny růstu mezd, nicméně informace jsou zavádějící a nepřesné, 
protože neberou v úvahu přesný postup stanovení těchto indexů.  

Růst inflace  

Pokud jde o růst spotřebitelských cen je rozhodující index za srpen 2015 
(ve srovnání s cenovou úrovní ke konci srpna 2014), jenž činí 0,3 %.  

Růst mezd  

Pro zohlednění růstu reálných mezd je velmi důležitá informace, že se 
bere do úvahy růst reálných mezd za celé období od roku, kdy byl růst 
reálných mezd naposled zohledněn. Nelze proto vzít jednoduše jenom růst 
reálné mzdy za rok 2014. V roce 2012 činila inflace 3,4 %, růst mezd činil 
3,2 %, došlo tedy k poklesu reálných mezd. Podobně v roce 2013 činila 
inflace 1,3 %, nominální mzdy nerostly vůbec, opět tedy došlo k poklesu 
reálných mezd. Protože naposledy došlo k růstu reálných mezd v roce 
2011, hodnotí se pro výpočet valorizace v lednu 2016 vývoj mezd od roku 
2011 do konce roku 2014. Za tyto tři roky vzrostly nominální mzdy celkem 
o 5 %, inflace vzrostla o 5,2 %. Za celé období posledních tří let tedy k 
růstu reálných mezd nedošlo, a proto nelze při stanovení valorizace k 
lednu 2016 vývoj mezd zohlednit.  

Při valorizaci se zvyšuje základní výměra. Výše průměrné mzdy pro rok 
2016 je 27 006 Kč. Základní výměra je podle zákona 9 % této mzdy (avšak 
zaokrouhleno na celé desetikoruny nahoru) - tedy pro rok 2016 platí 2440 
Kč. Základní výměra všech důchodů se proto zvyšuje o 40 Kč. Celkové 
navýšení důchodů k lednu je určeno statistickými indexy růstu cen a 
reálných mezd jen o 0,3 %1). Protože při zvýšení základní výměry 
důchodu o 40 Kč se tímto průměrný starobní důchod zvýší již o 0,4 %, ke 
zvýšení procentní výměry důchodu proto nedojde. Průměrná hodnota 
starobního důchodu je 11 343 Kč, z toho 0,3 % činí 34 Kč.  

Vlivem relativně ojedinělého vývoje makroekonomických ukazatelů tak 
dochází k výjimečné situaci, kdy se všem důchodcům navýší jejich důchody 
o stejnou částku 40 Kč.  

Na tuto situaci zareagovala vláda, která se dohodla na navýšení 
jednorázového příspěvku důchodcům o 900 korun.  
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Poznámky pod čarou  

1)růst indexu spotřebitelských cen domácností celkem dosáhl v období 
září 2014 až srpen 2015 pouze 0,3 % a nedošlo k růstu reálné mzdy v 
rozhodném období let 2012 – 2014, podle ustanovení § 67 zákona je 
celkové zvýšení vyplácených důchodů o 0,3 %  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

PŘÍBĚHY Z NAŠICH AKCÍ 
 

Mezinárodní den nevidomých také na Tyflu „Svět 
nevidomých“  

V pátek 13.11.2015 se uskutečnil Mezinárodní den nevidomých ,, Svět 
nevidomých“ v Tyflo ČR o.p.s. Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava za podpory 
Organizace nevidomých.    

Na této akci mohli návštěvníci shlédnout fotografie z našich akcí, kterých 
se nevidomí zúčastňují.   

Mimo fotografií byla možnost si zahrát společenské hry pro nevidomé 
občany jako např: šachy, domino, či člověče nezlob se.    

K vidění byly též výrobky klientů z naší terapeutické dílny a možnost 
vyzkoušení simulačních brýlí, které simulují určité zrakové vady.    
 

Členské shromáždění 

Dne 27.11.2015 se uskutečnila v malém sále restaurace Zezulkárna, 
Stamicova 2 Jihlava, 586 01 ,,Podzimní členská schůze“. Schůzi zahájil svým 
proslovem statutární zástupce Pavel Hegner, který nás seznámil s celým 
programem a průběhem schůze. Poté byla přečtena Zpráva o činnosti 
Organizace nevidomých z.s. od března 2015 do listopadu 2015, Zpráva o 
hospodaření za rok 2015 a připravovaný plán práce Organizace 
nevidomých z.s. na rok 2016. Po přečtení zpráv následovala diskuse, 
hlasování a usnesení z členského shromáždění. Po schůzi se uskutečnila 
beseda s historikem panem Wodákem o historii města Jihlavy. Završením 
akce bylo posezení při hudbě s harmonikářem panem Polanským. Schůze 
se zúčastnili pracovníci a na 35 členů Organizace nevidomých z.s.  
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Výroba adventních věnců  

Dne 24.11.2015 proběhla v prostorách Tyflo ČR o.p.s. výroba adventních 
věnců. Akce začínala od 10:00 hodin. Zúčastnění si mohli sami vyrobit za 
asistence naší pracovnice svůj adventní věnec za příspěvek na materiál 80 
Kč.  
 
 

  
 

 

 

 
 

Showdown listopad 2015  

Dne 28.11.2015 se uskutečnil podzimní turnaj v Showdownu jednotlivců. 
Akce probíhala od 10:00 hodin na Tyflo ČR o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 
Jihlava. Soutěže se uskutečnilo 15 hráčů. Hráči byly z celé České Republiky. 
Během celé akce bylo zajištěno občerstvení. V tomto turnaji zvítězili: 1. 
Místo Jaroslav Vospěl, 2. Místo Pavel David a 3. Místo Ladislav Rada.  
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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 

Ke cti klubu budiž řečeno, že na rozdíl od některých brněnských klubů 
koketujících s Vídní  hájil neústupně samostatnost českého sportu. Svědčí 
o tom zápis z prosince 1913: . . dr. Kupec, delegát klubu, zachránil nás od 
zaprodání se Vídni, háje naprostou samostatnost . . . Velmi agilně si 
počínal SK  Jihlava v roce 1913. Počet členů vzrostl již na 72 a v činnosti 
byli tři mužstva: dospělých, rezerva a dorost,  či jak se tenkrát říkalo 
junioři. Bylo sehráno 37 zápasů, 22 vítězných 2 nerozhodné a 13 skončilo 
porážkou s celkovou aktivní bilancí branek 150 : 111.Jednalo se vesměs o 
utkání přátelská. O organizování nějakého přeboru nebylo zatím ani řeči. 
Dokonce již v zimě bylo započalo s tréninkem hokeje na ledě.   

 V létě pak došlo i na další sportovní odvětví. Bylo s tréninkem lehké 
atletiky a tehdy české házené.Dnes se říká národní. To jen na okraj. Počal 
se formovat i tenis, což bylo umožněno koupí tenisových rekvizit od dr, 
Červeného, za 40 korun.  

Žel, rok 1914, i když začal slibně, znamenal na  dlouhých pět let úplné 
odmlčení sportu. Sportovci vyměnili kopačky za bagančata, míče a 
tenisové rakety za pušky  a granáty a odešli bojovat za větší slávu jeho 
veličenstva, potrhlého mocnáře France Josefa.  

Sportovní sezona byla opravdu chudá, ale přece přinesla ihned počátkem 
roku něco nového. V lednu bylo zřízeno na hřišti kluziště, postavena bouda 
za 350 korun a dokonce zavedeno elektrické osvětlení. Přepych na tehdejší 
poměry nevídaný, který vyvrcholil skvělým karnevalem.Bylo sestaveno 
hokejové mužstvo, které sehrálo dvě utkání s Německým, dnešním 
Havlíčkovým Brodem.  

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

KAM V JIHLAVĚ ZA KULTUROU 

Výběr kulturních akcí města Jihlavy pro prosinec 2015: 
 

11. - 23. 12. VÁNOČNÍ JARMARK, Masarykovo náměstí, od 8.00 hodin 
Pořadatel: Služby města Jihlavy. 
 
9. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY, Masarykovo náměstí, 18 hodin. 
Tradiční celostátní akce, která spojí desítky měst v ČR a lidé si na ní 
společně zazpívají koledy v předvánočním čase. Přidat se mohou všichni 
občané Jihlavy bez rozdílu věku. Zpívat bude dětský sbor jihlavské ZUŠ 
Gaudium, o hudební doprovod se postará žesťový kvintet ZUŠ. V tomto 
roce akce proběhne ve všech okresech Vysočiny a na několika stovkách 
míst v Česku. 
Pořádá: Jihlavský deník, www.ceskozpivakoledy.cz  
 
11. 12. BOSCH Svařák 2015, Masarykovo náměstí od 15 hodin. 
15.00 Vehicle Band 
16.00 Gospel a Zuzana Stirská 
17.00 Videomaping 
17.10 Olga Lounová 
18.00 Videomaping 
18.10 Láďa Kerndl 
19.00 slavnostní projevy – zástupci Bosch Diesel s.r.o., Kraj Vysočina, 
město Jihlava 
19.10 Videomaping 
19.20 Ohňostroj 
V rámci akce prodej svařeného vína od 14 hodin. K vidění andělé na 
chůdách, ledové sochy...  
Pořadatel: Bosch Diesel s.r.o.  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

POZVÁNKA 

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ V POPICÍCH 

Kdy: 12.12.2015  

Odjezd: 11:55 hodin, autobus č.7, zastávka pod PRIOREM  

K poslechu hraje živá hudba  

Vezměte si malý dárek s sebou.  

Srdečně zve  

Fanynka Čermáková  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

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

 

Kos Jaroslav Praha 9 Černý Most 

Kozlíková Darja Praha 4 - Chodov II. 

Měchura Stanislav Praha 5 - Hlubočepy 

Brož Eduard Praha 3 - Vinohrady 

Horský Zdeněk Praha 10 - Uhřiněves 

Hošková Erika Jihlava 

Větrovcová Vlasta Jihlava 

Nováková Alžběta Jihlava 

Doležalová Marie Jihlava 

Dočekal Vladimír Jihlava 

Malečková Eva Jihlava 

Doležalová Božena Jihlava 

Novotná Jana Jihlava 

Kacafírek Ladislav Třebíč 

Chmelařová Jarmila Janov u Krnova 

Dokulil Josef Náměšť nad Oslavou 

Matal Vlastimil Jeseník 

Rytychová Ivana p. Větrný Jeníkov 

Vlčková Kateřina 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 

 

 


