
 
4/2017  

 

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 

1 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



 

 

 
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 14:00 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 v Jihlavě  (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 tel.776 805 838. Členové ON 
mají výrazné slevy!!! 

Od března 2017 nabízí své služby maséra v Jihlavě 
pan Petr Koukola, který provádí  Ajurvédské masáže, 
Havajské masáže, Reflexní terapii, Sportovní masáže i 
Klasické masáže. Můžete se objednávat na tel.: 
776 805 838.  Je vám všem k dispozici v pondělí, ve 
čtvrtek a pátek dle předem dohodnutých termínů. 

Platí stejné ceny i slevy pro naše členy!!! 
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AKCE NA DUBEN 2017 
 
1.4. Turnaj jednotlivců v Showdownu, Fritzova 2, 

Jihlava. Celorepubliková akce 
 

1.4. Ždírec nad Doubravou - Vycházka na bledule. 
Odjezd v 9:20 nádraží ČD Jihlava. Návrat kolem 
15:00 hodin 

 

10.4. Velikonoční tradice od 10:00 hodin v klubovně Tyfla 
a ON, Fritzova 2, Jihlava 

 

12.4. Plačkov - hrad Orlík. Odjezd vlakem v 9:21 hod. z 
hl. nádraží v Jihlavě do Havlíčkova Brodu s 
přestupem do Plačkova a odtud pěšky na hrad 
Orlík. Zpět vlakem v 15:16 hod. z Plačkova s 
přestupem v Havl. Brodě do Jihlavy. 

 Vede: V. Nováková a Ing. Kejda. 
 Akce klubu důchodců při ZV OSK TESLA a.s. 

Jihlava 
 

22.4.-23.4. Maďarsko, Balaton - termální lázně Hevíz - 
Hotel Panorama 

 

27.4. Třebíč - prohlídka dílny, pekárny a kavárny pro 
postižené VRÁTKA  
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27.4.-29.4. Tmavomodrý festival 28.ročník. Místem konání 

je jako obvykle sál Břetislava Bakaly neboli 
Bílý dům v Brně na Žerotínově náměstí 

 

29.4. Pálení čarodějnic, Popice - Arboretum, výstava 
květin, živá hudba - Lausovi, opékání špekáčků. 
Odjezd v 11:55 Masarykovo nám. Dolní MHD č.7. 
Návrat před 17. Hodinou 

 

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN 2017 
 

2.5. Sbírka „Bílá hůl“ a Den otevřených dveří 
 

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

 

5.5.  Den otevřených dveří Tyflo ČR o.p.s., Fritzova 2, 
Jihlava 

 

10.5. Kácov - Havlíčkův Brod. Návštěva muzea. Odjezd 
vlakem z hl. nádraží do Kácova s přestupem 
v Havl. Brodě. Návštěva muzea. 

 Vede: V. Nováková a Ing. Kejda 
Akce klubu důchodců při ZV OSK TESLA a.s. 
Jihlava 
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11.5. Promítání fotografií z našich akcí a rekondičních 
pobytů 2016 s Václavem Doležalem a Janem 
Strnadem, vzpomínky a Povídání o cestování a 
pobytu v Argentíně s Janou Novotnou s Promítáním 
fotografií – klubovna Tyfla a ON, Fritzova 2 Jihlava 
od 14:00 hodin 

 
13.5. Vycházka s Ivanou Rytychovou, bowling - Zbilidy 
 

17.5. Třebíč – rozhledna „Pekelný vrch“. Odjezd 
rychlíkem z hl. nádraží v 8:40 hod. do Třebíče. 
Odtud pěšky na rozhlednu „Pekenlý vrch“ - 8 km. 
Vede: Ing. Kejda, V. Nováková 
Akce klubu důchodců při ZV OSK TESLA a.s. 
Jihlava 
 

18.5. Společenské odpoledne s hrami. 
 
25.5. Vzpomínka na harmonikáře a kamaráda 

Stanislava Gaňu k jeho nedožitým 62. 
narozeninám. Klubovna Tyfla a ON, Fritzova 2, 
Jihlava od 14:00 hodin 

 
27.5.- 3.6. Podhájska/Slovensko - týdenní pobyt 

v termálních lázních 
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Jarní shromáždění členů  

Organizace nevidomých z.s. 
 
 

V pátek 31.3.2017 se konalo jarní shromáždění 

členů Organizace nevidomých v klubovně Tyflo ČR o.p.s. 

a v sídle Organizace nevidomých z.s. v Jihlavě, Fritzova 2, 

od 15 hodin.  Předseda ON pan Pavel Hegner, nás 

seznámil s programem a byly podány zprávy o činnosti a 

hospodaření Organizace nevidomých z.s. za období 

26.11.2016 - 31.3.2017. Dále jsme byli seznámeni 

s plánem činnosti na rok 2017, kde nás čeká spoustu 

zajímavých akcí. Děkujeme všem, kteří se zúčastňují 

našich akcí a pomáhají nám v naší činnosti. Sledujte náš 

časopis a nové webové stránky naší servisní organizace 

Tyflo ČR o.p.s., kde jsou také naše akce uveřejňovány 

www.tyflocr.cz . 

Chtěli bychom poděkovat také NADACI O2, která nám 
před začátkem našeho shromáždění udělala zajímavou 
prezentaci o jejím projektu – Linka pro neslyšící a 
nevidomé. Tato linka pomáhá lidem se sluchovým a 
zrakovým postižením komunikovat s okolním světem 
pomocí technologií. 
Více informací najdete na stránkách NADACE O2  
http://www.nadaceo2.cz/linka/ , nebo tel.  800 142 142  
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Jarní turnaj SHOWDOWNU 

Dne 1.4.2017 se uskutečnil jarní turnaj v Showdownu 
jednotlivců. Akce probíhala od 10:00 hodin na Tyflo ČR 
o.p.s., Fritzova 4258/2, Jihlava. Soutěže se zúčastnilo 12 
hráčů. Hráči byli z celé České Republiky. Hrálo se na dvou 
stolech ve dvou skupinách. Děkujeme za bohaté 
občerstvení, které nám připravila paní Růžičková a paní 
Hegnerová, zvláště gulášek od paní Hegnerové nám všem 
chutnal. 

V tomto turnaji zvítězili: 1. místo Tomáš Rys – Tandem 
Brno, 2. místo Jaromír Vospěl  - Tyflosport Praha a 3. 
místo Pavel Klim - Tandem Brno. Děkujeme všem 
dobrovolníkům, kteří při tomto turnaji pomáhali. Velký dík 
patří hlavně rozhodčím: Milanu Kypeťovi z Prahy a 
Václavu Doležalovi z Jihlavy. 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 

 

Hřiště u krajského soudu bylo sice již v provozu, ale stále 
se ještě něco upravovalo, vylepšovalo a stavělo, a to byl 
také jeden  z důvodů slabší činnosti fotbalistů. 
Ale již rok 1923 a léta další probíhala ve znamení 
značného rozmachu kopané. Byly navázány sportovní 
styky  s dalšími okolními městy. Tak již v roce 1922 si 
zajela rezerva SK Jihlava do Pelhřimova a zvítězila nad 
tamním Maratónem 4:1.  
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Dnes se ovšem časy změnily a utkání jihlavských a 
pelhřimovských fotbalistů jsou vždy otevřenou záležitostí.  
V červenci 1923 byl založen Sportovní klub ve Slavonicích 
a zaslal SK Jihlava srdečné pozvání. Utkání se však 
neuskutečnilo. Velké překvapení uchystal jihlavským 
německým fotbalistům SK Telč, když je v říjnu 1923 
rozdrtil  v poměru 7:1. FK Rapid/DFC/ byl poražen i SK 
Jihlava 1:2 a tak čestí fotbalisté vyrovnali z minulého 
utkání, kdy odešli poraženi 2:3. Koncem dubna 1923 
sehrál SK Jihlava první mistrovské utkání s SK Znojmo a 
podlehl 1:2. S DSK Třebíč bojoval SK  Jihlava nerozhodně 
a nad vojenskou XI. z Jihlavy zvítězil 8:2. V červnu 1924 
došlo k navázání sportovních styků SK Ledeč n. Sázavou 
Jihlavští předvedli dobrou  hru a zvítězili 7:1. Byli velmi 
srdečně přijati, o čemž svědčí úryvek v Jihlavských listech: 
Jihlavští si přivezli z Ledče nejkrásnější upomínky, jak na 
jeho krásné okolí, tak i na na členy tamního SK, 
opravdové gentlemany… 

                                                                                                                     
Nech                                                                                       
pokračování příště 

 

ZÁJEZDY  A  REKONDICE  V ROCE  2017 

22.4. - 23.4. Maďarsko, Balaton - termální lázně Hevíz - 
Hotel Panorama 

27.5. - 3.6. Termální lázně Podhájska/Slovensko 
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  5.6. - 12.6. Zahraniční zájezd letecky (Řecko – Rhodos) 

23.6. - 25.6. Sportovní Olympiáda - Svratka 2017 

  8.7. - 15.7. Praha - kulturní týden v Praze 

29.7. - 5.8. Sjíždění řeky Vltavy na raftech 

12.8. - 19.8.  Ozdravný pobyt na horách - Jilemnice, hotel 
Sumó 

  1.9. - 10.9. Zahraniční zájezd autobusem - 
Chorvatsko/Makarská, Riviéra/Gradac, hotel 
Posejdon 

7.10. - 8.10. Zájezd do vinného sklípku -  Znojmo – 
Sedlešovice 

 

Významné dny osob se zdravotním postižením 

 

2.4. Světový den informovanosti o autismu 

7.4. Světový den zdraví 

11.4. Světový den Parkinsonovy choroby 

17.4. Světový den hemofilie 

25.4. Mezinárodní den vodících psů 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
 

Vláda schválila návrh novely o sociálních službách 
Praha - Vláda posílá Sněmovně k posouzení návrh novely zákona o 
sociálních službách. Schválila například silnější podporu rodin s 
trojčaty a vícerčaty a zvýšení příspěvku na péči. V určitých 
případech by měl být podle návrhu příspěvek zvýšen z 13.200 na 
19.200 korun. O rozhodnutí kabinetu informoval mluvčí vlády Martin 
Ayrer. Vláda podle ministerstva zdravotnictví schválila v rámci 
diskuse o novele o sociálních službách také legislativní zakotvení 
hospiců do českých norem a úpravu zákona o zdravotních službách. 
 

Zdroj: ČTK- 29.3.2017 
 
Ceny NRZP ČR MOSTY za rok 2016 předány 
V I. kategorii instituce veřejné správy zvítězil Magistrát hlavního 
města Prahy za digitální mapu přístupnosti budov a veřejných 
prostor pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Ve II. kategorii cena pro nestátní subjekt zvítězila akciová 
společnost Asekol a.s. za projekt Koruna za kilo, který propojuje 
šíření osvěty o ekologické recyklaci elektrozařízení a podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
Ve III. kategorii osobnost hnutí osob se zdravotním postižením 
zvítězil profesor Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci za 
osvětovou činnost a rozvoj rovných práv osob se zdravotním 
postižením. 
Ve IV. kategorii zvláštní cena zvítězil pan Antonín Pokorný za 
dlouhodobou práci na zlepšení mobility osob se zdravotním 
postižením. 
 
Zdroj: NRZP ČR - tisková zpráva 
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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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

V měsíci dubnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Boudná Jaroslava Jihlava 

Budínová Alena Jihlava 

Cetlová Irena Jihlava 

Čelko František Praha 5 - Smíchov 

Gaňová Erika Praha 7 - Holešovice 

Havlíková Lenka Praha  

Kosová Naděžda Praha 9 - Černý Most 

Michálková Olga Jihlava 

Moravcová  Eva Brno  

Nývltová Jaromíra Praha 6 - Břevnov 

Policar Jaroslav Jihlava 

Růžičková Romana Jihlava 

Smejkalová Věroslava Jihlava 

 
   

Vážení oslavenci, gratulujeme vám k narozeninám 
a přejeme vše nejlepší. 
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Pracovníci Tyflo ČR o.p.s., Dělnická 54, Praha 7 a Organizace 
nevidomých, Fritzova 2,  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. 
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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  

 

 

 


