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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 lednu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Dvořáčková Dana Jihlava 

Hegner ml. Pavel Chválkov u Kamenice n/L 

Honsová  Dagmara  Brno  

Hroudová Melania Jihlava 

Chmelař Robert Janov u Krnova 

Šmahelová Marie Jihlava 

Šouláková Ladislava Telč 

Zámek Evžen Jihlava 
 

 
  
  

Vážení oslavenci, gratulujeme vám k narozeninám 
a přejeme vše nejlepší. 
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Pravidelné akce v roce 2017 
 
Každých 14 dnů, liché týdny - pondělí simulovaná zvuková  

střelba nebo různé společenské hry (dle zájmu) 
v klubovně Tyflo ČR o.p.s., Fritzova 4258/2, 586 01 
Jihlava, od 14:00 hodin 

Vede: Erika Gaňová 
Kontakt:  telefon 776 805 838, 603 410 605 
 

Každých 14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně  
Od 10:00 hodin 
Vede: Zlatuše Hegnerová, telefon 776 805 838 
 

Každou středu 9:00-10:00 cvičení „Aby záda nebolela“ 
klubovna Tyfla nebo masérna 
Vede: Ivana Rytychová, telefon 728 460 886, 
776 805 838 
 

Každých 14 dnů - sudé týdny, středa od 15:00 Bowling 
Snack bar, Havlíčkova 58, Jihlava. 
Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

 Kontakt: Pavel Hegner, telefon 776 805 838 
 
Každý čtvrtek od 10:00 Plavání - Vodní ráj Jihlava 
 Vedou: Jana Novotná, Jelena Škorpíková 

Kontakt: P. Hegner, telefon 776 805 838 
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Každý čtvrtek od 14:00 Klub pro uživatele služeb Tyflo ČR 
o.p.s. a pro členy  

Organizace nevidomých - klubovna Tyflo ČR o.p.s., 
Fritzova 4258/2, 
586 01 Jihlava 

Vede: Erika Gaňová 
Kontakt: telefon 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!!! 
 

AKCE NA LEDEN 2017 
  

 5.1. Klub - setkání klientů Tyflo ČR o.p.s. i členů ON 
z.s., zamyšlení nad náplní klubových čtvrtků - 
nové nápady! 

12.1. Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé 
a slabozraké od 14:00 v klubovně Tyflo ČR o.p.s., 
Fritzova 2, Jihlava – Václav Doležal, Jan Strnad 

19.1. Soutěžní odpoledne od 14: 00 v Tyflo ČR  o.p.s., 
Fritzova 2, Jihlava, „Vím či nevím“ 

26.1.   Beseda s pracovnicí z Úřadu práce Jihlava 
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PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2017 

 

1.2. Vyskytná nad Jihlavou, čokoládovna – prohlídka a 
ochutnávka. Vede Fanynka Čermáková. Odjezd: 
Jihlava, aut. nádr. v 11:15, nást.19,  příjezd: 
Vyskytná nad Jihlavou, Škola v 11:32, nást.1. 
Návrat: odj. Vyskytná nad Jihlavou, Škola v 15:57, 
nást. 2, Jihlava aut.nádr. v 16:10, nást. 2 nebo 
Vyskytná n.J., Škola v 16:17, nást. 2, Jihlava 
aut.nádr. v 16:32, nást. 2 

17.2.-18.2. 14. Benefiční ples s doprovodným 
víkendovým programem   

18.2.  Doprovodný program k plesu – vycházka, koupání 
ve vodním ráji, večer posezení při Hudbě na Tyflo 
ČR o.p.s., pobočka Fritzova 2, Jihlava 

25.2. Termální lázně Dunajská Streda/Slovensko, 
odjezd autobusem ve 4:30, příjezd do Dunajské 
Stredy v 8:30. Odjezd z Dunajské Stredy v 17:00. 
Cena/os. 560 Kč. V ceně je zahrnuta doprava a 
celodenní vstup. Pořádá pan Šiman 

 

změna data, místa a času u akcí vyhrazena 
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Kavárna Salotto 

Dne 6.12.2016 se uskutečnilo již tradiční adventní 
posezení v kavárně Salotto, Bezručova 7, Jihlava. Toto 
posezení začalo v 15:00 hodin a zúčastnilo se ho 7 lidí, 
kteří si přišli vychutnat chuť výborné čerstvé kávy a 
dozvědět se něco o její historii, o níž nám vyprávěl její 
majitel. Kromě povídání o historii jsme se dozvěděli něco 
ze „zákulisí pražení kávy“, mohli jsme si přivonět k různým  
druhům již rozemletých zrnek kávy jako např.: 
peruánskou, japonskou, etiopskou, brazilskou  a další. 
Posezení trvalo přibližně do půl šesté. Zúčastněným 
nadšencům se akce moc líbila a doporučují ji všem, kteří 
v této kavárně ještě nebyli.  

Předvánoční posezení na Tyflu 

Dne 15.12.2016 probíhalo v odpoledních hodinách 
předvánoční posezení uživatelů služeb Tyflo ČR o.p.s., 
pobočky Jihlava a členů Organizace nevidomých z.s., 
Fritzova 2 Jihlava. Na tuto akci byl naší paní masérkou a 
milou kamarádkou Ivanou Rytychovou přizván místní farář 
adventistů sedmého dne pan Aleš Zástěra. S tímto 
farářem jsme se mohli setkat u nás již po několikáté. 
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Začátek našeho setkání byl zpočátku velmi nejistý a 
docela dramatický, neboť jsme od května 2016 změnili 
sídlo, pan farář přijel automaticky na starou známou 
adresu. Nikoho z nás jaksi nenapadlo, že o našem 
stěhování nemůže přece vědět a tak jsme vyslali tajného 
posla, naši milou dobrovolnici Romanu hlídkovat ke 
křižovatce a pro jistotu jsme nechali naše vidící děvčata 
Janu, Jelenu, Milušku a Marušku monitorovat vše z okna 
klubovny, které máme naproti bývalému sídlu v Havlíčkově 
ulici. Když se dobrovolnice Romana vrátila s nepořízenou, 
začali jsme přemýšlet nad náhradním programem, ale 
když se pan farář nakonec objevil před bývalým Tyflem, 
zamávali jsme na něho a záhy pochopil tuto změnu, 
Romana seběhla po schodech dolů a tato pátrací akce 
skončila úspěšně. A tak se začátek odpoledního programu 
opozdil pouze o pár minut. Spolu s panem Zástěrou přišla 
jako již tradičně i jeho maminka. Mrzelo nás, že se 
nemohla pro vážné zdravotní problémy své fenky dostavit 
hlavní aktérka akce Ivana. Krom posezení, čtení 
vánočního příběhu a povídání jsme si zazpívali i vánoční 
koledy a staré známé šlágry. Pan farář nám zajistil 
hudební doprovod a rozdal předem připravené texty písní. 
Také jsme si vzájemně popovídali. Akce to byla velmi 
zdařilá, bylo připraveno i bohaté pohoštění a dárky od 
našich uživatelů pro pana faráře i jeho maminku. 
Odcházeli jsme předvánočně naladěni s přáním, že se zde 
po roce opět rádi sejdeme. 
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Silvestr 2016 na Tyflu 

 
Jako již tradičně, i letos se v naší klubovně konal Silvestr. 
Jeho přípravy začaly již v dopoledních hodinách a to 
nákupy čerstvých potravin a nápojů pro silvestrovské 
pohoštění. A tak se mohlo začít s mazáním, zdobením 
chlebíčků a jednohubek, nandávání cukroví i slaných 
pochutin k pivu či vínu a s aranžováním silvestrovské 
tabule. Vzhledem ke chřipkové epidemii, která přišla s 
měsíčním předstihem a postihla Čechy, Moravu i 
Slovensko, se nás letos sešlo jen sedm, ale nic na tom 
nezměnil fakt, že jsme si to i tak náležitě užili. Při 
konzumaci připravených jídel i nápojů nám s vervou 
vyhrával Jarda Karmazín, který je v důsledku úrazu 
upoután na invalidní vozík a dorazil k nám i se svou 
asistentkou Olinkou. Byl tak horlivý, že jsme mu museli 
občas odebrat jeho nástroj a dělali jsme mu nucené 
přestávky. Krom živé hudby jsme měli připravenou i hudbu 
reprodukovanou s nejrůznějšími žánry a Jarda se ujal i 
tohoto úkolu, společně s Pavlem Hegnerem pouštěli 
písničky k poslechu, tanci i písně na přání. Povídali jsme si 
vtipy, různé historky ze života a připomněli jsme si zážitky 
ze společných setkání, ať už z klubu, plavání, bowlingu, 
turistiky, z našich rekondičních pobytů a soutěží. Čas 
neúprosně běžel a tak jsme se začali náležitě připravovat 
k důstojnému ukončení starého roku a k přivítání roku 
nového.  
 

 8 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



 

 

 
 
Dramatická situace nastala pouhých pět minut před 
příchodem nového roku, kdy se v důsledku hodně 
vychlazeného sektu nechtělo umělému, hodně 
zaraženému špuntu ven. Nakonec se nám jej podařilo 
uvolnit a přesně s dvanáctým úderem nalít zlatavý mok do 
všech předem připravených sklenic. Pak přišly na řadu 
gratulace a určitě si každý z nás dal tajně nějaké to svoje 
přání a předsevzetí do nového roku. Abychom ještě víc 
umocnili atmosféru příchodu nového roku, otevřeli jsme 
okno a zhasli světlo, abychom si mohli vychutnat venkovní 
atmosféru a světla různých, třeba i po domácky 
vyrobených ohňostrojů. Pak jsme ještě chvíli poseděli a 
pokračovali v oslavě, dojedli jsme připravené občerstvení 
a dopili své nápoje a pomalu jsme se rozešli do svých 
domovů. 
 
 
 

Děkujeme všem našim čtenářům, 
podporovatelům a přátelům za přízeň a 
přejeme vám všem hodně zdraví, štěstí 

a pohody v roce 2017. 
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KULTURA V JIHLAVĚ 

výběr LEDEN 2017 
 
  4.1. ADÉLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA 

- 19:00 hod., Brdečka - Lipský - Balaš – Brousek – 
Horácké divadlo Jihlava (další termíny 
6,13,21,25,26,28 ledna) 

  5.1. Jan Blažíček - ŽIL JSEM V KAMBODŽI 
- 17:00 hod., Zoo Jihlava, centrum PodpoVRCH 

  6.1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT na podporu tříkrálové 
sbírky pro Charitu ČR - 16:30 hod., Kostel sv. 
Jakuba Většího Jihlava 

12.1. ZIMNÍ VITALITA 
 Přednáška z cyklu Praktická Ayurveda s Ivou 

Georgievovou - 17:00 hod., Městská knihovna 
Jihlava 

17.1. VINNÁ OCHUTNÁVKA: Chuť Kalábrie 
 - 18:00 hod, Vinárna a kavárna Vinové, Jihlava 
22.1. NOVOROČNÍ GALAKONCERT 

 -19:00 hod., Johan Strauss ml., operní árie, dueta 
a předehry, hudba filmová i muzikálová,         
Dům kultury Jihlava 

26.1. AUSTRÁLIE 
 -17:00 hod., Ze Sydney do Rudého středu, 
přednáška cestovatelů Lenky a Václava 
Špillarových, Městská knihovna Jihlava 
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Sociální okénko  

Co se mění v roce 2017?  
 
VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA 
Při schválené valorizaci minimální mzdy lze v příštím roce 
předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě na 38,2 
procent. Od ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 11 
000 Kč, minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na 
rovných 66 Kč. V návaznosti na to se zvyšují i sazby 
nejnižších úrovní zaručené mzdy. Zároveň se ruší zvláštní 
sazba minimální mzdy i zvláštní sazby nejnižších úrovní 
zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem. 
Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších 
úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. Se 
sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také 
zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, a to o 700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv 
také na výši slevy na dani za umístění dítěte v předškolním 
zařízení, kterou je možno uplatnit právě ve výši maximálně 
minimální mzdy za rok. 
DŮCHODY 
Vláda díky novele zákona o důchodovém pojištění z 
července 2016 poprvé využila možnosti zvýšit důchody svým 
nařízením a ne zdlouhavě formou změny zákona. Nařízením 
vlády se tak stanoví: 
A/ prvky konstrukce výpočtu důchodů přiznávaných od 
1. 1. 2017: 
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- všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 ve výši 27 156 
Kč, 

 výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného 
vyměřovacího základu za rok 2015, který činí 1,0396, 

 první redukční hranice pro stanovení výpočtového 
základu ve výši 12 423 Kč, 

  druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového 
základu ve výši 112 928 Kč, 

 výše základní výměry starobního, invalidního, 
vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu od roku 2017 
činí 2 550 Kč. 
B/ zvýšení důchodů v roce 2017 
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí 
přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují od splátky 
důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že se 

 základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč, 

 procentní výměra zvyšuje o 2,2 %. 
Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se 
zvyšují o 2,2 %. 
VYŠŠÍ PLATOVÉ TARIFY VE ZDRAVOTNICTVÍ 
Od ledna dochází ke zvýšení platových tarifů 
zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %.  
 
 
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 
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 

 

Podpořit činnost obecně prospěšné společnosti Tyflo ČR 
můžete zasláním libovolné částky na bankovní účet: 

 
226365651/0300 

 
Srdečně Vám děkujeme. 

 
14 

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



 

 

 

 

 

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  

 

 

 


