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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 prosinec oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 
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 narozeninám a 
přejeme vše nejlepší. 
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Pravidelné akce v roce 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 14:00 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!!! 
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AKCE NA PROSINEC 2016 

  
 
 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 

 

10.12.  Popice – (Mikuláš s čertem), vezměte s sebou 
dárečky na obdarování svých milých a blízkých pro 
radost i pro zasmání. Hudba Lausovi, odjezd 
autobusem č. 7, v 11:55 z Masarykova Náměstí. 
Návrat po 16:30 Hodině. Připravila a vede 
Fanynka Čermáková 

 

15.12. Předvánoční posezení na Tyflu, 
 

31.12. Silvestr 2016 na Tyflu od 19:00 hodin 
Občerstvení, zábava při živé i reprodukované 
hudbě.  

  Silvestrovské historky a vtipy 
  Vítání nového roku 2017 
 
změna data, místa a času u akcí vyhrazena 
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PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2017 

 

1.1. Šacberk - vycházka s Fanynkou Čermákovou, 
odjezd ve 13:00 hod. autobusem č. 5 od Prioru, 
Masarykovo Náměstí 

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

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

 

12.1. Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé a 
slabozraké od 14:00 v klubovně Tyfla – Václav 
Doležal, Jan Strnad 

 

19.1. Soutěžní odpoledne od 14:00 hod. v Tyflo ČR  o.p.s. 
„Vím či nevím“ 

 

26.1.  Beseda s pracovnicí z Úřadu práce Jihlava 
 

28.1. Termální lázně Velký Meder, odjezd 4:30 příjezd na 
Velký Meder  8:30. Odjezd z Velkého Mederu 17:30. 
Pořádá pan Šiman 

 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2017 
17.2. 14. benefiční ples - 17.2.2017 od 20:00 hod. 
   RESTAURACE ZEZULKÁRNA JIHLAVA 
 

 
6 

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



 

 

 

Podzimní shromáždění členů ON 
 

V pátek 25.11.2016 se konalo podzimní shromáždění 
členů Organizace nevidomých v klubovně Tyflo ČR o.p.s. 
a v sídle Organizace nevidomých od 15 hodin v Jihlavě, 
Fritzova 2.  
Shromáždění zahájil předseda ON pan Pavel Hegner, 
který nás na úvod seznámil s jeho programem. Zprávu o 
činnosti od 1.4. do 25.11.2016 přečetl pan Stanislav 
Novotný. Tato byla prokládána články z dění, akcí a 
z rekondičních pobytů, které střídavě četli jednotliví 
členové ON, paní Miluška Antonyová, paní Marie Burdová 
a pan Ladislav Krátký, který se zhostil čtení s pěkným 
přednesem, což obohatilo a zdůraznilo obsah čteného 
textu. Za předem nepřipravené a dobrovolné zhoštění se 
tohoto nelehkého úkolu jim patří náš dík.  
Následovala zpráva o hospodaření, kterou přečetl pan 
Vladimír Brázda z Třebíče, kterému rovněž děkujeme. 
Dále jsme byli seznámeni s plánem činnosti na rok 2017, 
který byl zatím pouze rámcově nastíněn, protože termíny 
některých akcí se budou ještě upravovat a doplňovat 
podle dalších nabídek např. cestovních kanceláří, které 
nám své zájezdy nabízejí až v měsíci prosinci. Plán na rok 
2017 přečetl pan Ladislav Krátký, který zároveň 
zorganizoval zdravici pro našeho milého člena pana 
Miloše Humlera k jeho 90. narozeninám.  
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I my z  Organizace nevidomých ještě jednou srdečně 
blahopřejeme k nádhernému životnímu jubileu a přejeme 
především hodně zdraví. Následovala plodná diskuse, 
usnesení a závěr. Při posezení s občerstvením, které 
připravily paní Zlatuše Hegnerová a paní Romana 
Ružičková. Všem nám moc chutnaly připravené 
jednohubky a domácí buchty. Zahrál nám čerstvý 
šedesátník Jaroslav Karmazín, kterému jsme museli sice 
léta hádat, ale všichni jsme se shodli, že vypadá nejméně 
o deset let mladší a že ač na vozíku, oplývá elánem a 
životním optimismem. Další členské shromáždění se bude 
konat na jaře, v pátek 31.3.2017. 
 

Showdown – Podzim 2016 
 

Jako již tradičně i v sobotu 26.11.2016 se konal turnaj 
v aplikovaném stolním tenise pro nevidomé, který se hraje 
na speciálně upraveném stole, pomocí pálek a 
ozvučeného míčku. 
Soutěže se zúčastnilo 10 hráčů z Čech i Moravy, kteří 
zároveň reprezentovali svoje sportovní oddíly. Hrálo se na 
jednom stole ve dvou skupinách po pěti, z kterých 
postoupili dva nejlepší hráči, kteří pak hráli o finále. Druhá 
dvojice si zahrála o místo třetí, na kterém skončil Václav 
Komůrka z TJ Zora Praha z.s. Druhé místo obsadil Tomáš 
Rys z Tandemu Brno a celkovým vítězem se stal Ladislav 
Rada z TJ Zora Praha z.s.  
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Za hladký průběh turnaje hráči děkují především 
pořadateli panu Pavlu Hegnerovi z Jihlavy, rozhodčím 
paní Marii Holzbauerové a panu Václavu Doležalovi a 
příjemné obsluze, která pomáhala při zajištění i přípravě 
vynikajícího celodenního občerstvení. Všichni přítomní se 
těší na jarní klání, kdy se opět budou se lví silou mezi 
sebou prát o stupně vítězů. 
 

Vánoční příběh 
Vrátila jsem se tou dobou po dlouho měsíčním pobytu v 
cizině do svého rodného města, abych u malého stánečku 
při místní akci ukázala a prodala několik svých knih a 
obrázků. Lidé kteří  se u mě zastavili byli jako přátelská 
náruč, která vás náhle obejme. Byli pozitivní, usměvavý, 
na nic si nestěžovali, v porovnání s přesycenými, pořád si 
stěžující zákazníky, které denně obsluhuji v londýnském 
obchodním centru. Proto jsem byla nadšená z toho, kolik 
milých lidí se u mě náhle zastavilo, třeba jen tak na pokec. 
Přišla ke mně třeba skupinka děvčat a chlapců v 
tanagerském věku, které sousední stánkař prodávající 
sladkosti, odehnal, aby mu nic neukradli. Já jsem naopak, 
na rozdíl od svého souseda stánkaře, jsem byla  nadšena 
z toho, že se jim líbí obrázky, které jsem vlastnoručně 
vyrobila a nejraději bych jim z celého nadšení rozdala celý 
stánek. Viděla jsem radost a překvapení v jejich očích, 
když jsem jim řekla, že si některé věci mohou vzít, jestli se 
jim líbí, jen tak zadarmo a ta radost byla strašlivá, 
nakažlivá. 
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Musím se přiznat, že už dlouho jsem nic takového 
nezažila a byl to pro mě největší zážitek v roce.  
Když mi pak na konci dne, přinesli za mé obrázky bílý 
květináč s nápisem Home - Domov, měla jsem ten skvělý, 
krásný pocit, že jsem po dlouhé době zase konečně už 
doma, mezi milými, skvělými lidmi, na kterých je stále 
něco čistého, nezkaženého. Nejlépe to asi vyjádřila 
herečka Eva Hudečková v jednom z rozhovoru, že do 
Čech se ráda vrací hlavně proto, že tu může vždycky 
potkat citově stálé lidi. Teď po deseti letech pobytu v 
Londýně můžu teprve pořádně docenit a plně pochopit její 
slova. Všem těm krásným, citově stálým lidem, bych 
chtěla touto cestou poděkovat a popřát hezké Vánoce, 
prožité ve vzájemné lásce. Děkuji hlavně těm děvčatům, 
co mi daly ten krásný dárek s nápisem Home - Domov a 
jsem šťastná, že právě takový lidé do mého domova patří. 
 

Jana Dohnalová 
 
 
 

Hezké Vánoce a šťastný domov přeje 
Tyflo ČR o.p.s.  

Organizace nevidomých z.s. 
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KULTURA V JIHLAVĚ 
výběr PROSINEC 2016 

 
7.12. VÁNOČNÍ MELODIE DĚTEM 

- 18:00 hod., skladby s vánoční tématikou, koledy, 
Radnice Jihlava 

9.12. Gospelové Vánoce - Danton D. Whitley & The 
Meryland Gospel Singers (USA) 
- 19:30 hod., jihlavský kostel sv. Ignáce na 
Masarykově náměstí Jihlava 

10.12. VÁNOCE PATŘÍ DĚTEM 
13:00-19:00 hod., Masarykovo náměstí Jihlava 
VÁNOCE NEJEN NA HORÁCKU 

14.12. VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE „O nejhezčí vánoční 
stromeček“ a KLAUNÍ VÁNOCE, ČESKO ZPÍVÁ 
KOLEDY 

 - 16:00 hod., Masarykovo náměstí Jihlava 
16.12. VÁNOCE PRO MALÉ I VELKÉ, E.ON VÁNOČNÍ 

ELEKTROJÍZDA - 13:00 – 20:00 hod, Masarykovo 
náměstí Jihlava 

17.12. VÁNOČNÍ KONCERT PRO HOSPIC 
 -17:00 hod., Oblastní galerie Vysočiny 

18.12. ZLATÁ NEDĚLE NA NÁMĚSTÍ 
 -15:00 hod., Masarykovo náměstí Jihlava 

 
VÁNOČNÍ JARMARK V NOVÉM KOŽÍŠKU 

9.12.2016 - 23.12.2016, Masarykovo náměstí 
od 9 - 17 hodin. Jihlava 
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Sociální okénko  
vybrané novinky pro rok 2017 

Od 1. 1. 2017 dojde k poměrně značnému nárůstu 

minimální mzdy a nejnižších sazeb zaručené mzdy, ještě 

významnější bude zvýšení pro zaměstnance, kteří jsou 

poživateli invalidních důchodů, neboť dochází ke 

sjednocení sazeb, kdy již vůči invalidům nebudou 

uplatňovány nižší sazby z důvodu omezeného 

pracovního uplatnění. 

 

Zdravotně postižení občané, závislí na cizí pomoci  

budou od 1. ledna roku 2017 budou dostávat příspěvek 

na péči, který meziročně stoupl o 10 %. 

 

Novela zákona o daních z příjmů by měla změnit 

podmínky u slevy na dani z titulu invalidního důchodu a 

slevu držitelů průkazu ZTP/P. Změní se okamžik 

uplatnění slev. 

 
NRZP ČR  zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na 

kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu 
projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.  
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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 
nebo na mobil: 776 805 838 
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Pracovníci Tyflo ČR o.p.s., Dělnická 54, Praha 7 a Organizace 
nevidomých Havlíčkova 38 Jihlava: 

Ředitel: Pavel Hegner  

Účetní: Marie Kubátová  

Administrativní pracovník: Věra Svobodová 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Jaroslav Aleš  

Pracovníci v sociálních službách: Mária Nováková, Hana Havránková  

Průvodcovská a předčitatelská služba: Markéta Kántorová 

Osobní asistence: Zlatuše Hegnerová, Pavel Matějka  

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  

 

 

 


