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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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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 KVĚTEN 2017 
 
1.5. Pančava – živá hudba a opékání špekáčků. Vede 

Fanynka Čermáková 
 

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 

 

9.5. Sbírka „Bílá hůl“  - Tyflo ČR o.p.s. s ON Jihlava 
 

10.5. Kácov - Havlíčkův Brod. Návštěva muzea. 
Odjezd vlakem z hlavního 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 
 

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 
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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. Zelená hora – Žďár nad Sázavou. Odjezd v 9:20 
z hl. nádraží v Jihlavě do Havl. Brodu. Vede 
Fanynka Čermáková 

 

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 

 

 

Kociánkovští Vás opět přivítají                                                         

v Zahradách lidských hodnot 

Již sedmým rokem se Centrum Kociánka, sídlící v Brně Králově 

Poli, otevře veřejnosti prostřednictvím festivalu Dobrý den 

Kociánko, a to ve čtvrtek 25. května v čase od 10 do 21 hodin.  

Zdroj:  http://www.mpsv.cz/files/clanky/30306/TZ_-

_Kociankovsti_Vas_opet_privitaji_v_Zahradach_lidskych_hodnot.pdf 
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PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN 2017 
 

5.6.-12.6. Zahraniční zájezd letecky Řecko – Rhodos - 
Theologos/hotel Comfort Asterias (přihlášky 
uzavřeny) 

 

14.6. Rozsochatec - Návštěva srubu s možností 
opékání špekáčků. Odjezd vlakem z hl.nádraží 
v Jihlavě v 9:21 hodin do Havlíčkova Brodu 
s přestupem do Rozsochatce. Návštěva srubu 
s možností opékání vlastních špekáčků. Vede: 
V. Nováková, Ing. Kejda - Akce klubu 
důchodců při ZV OSK TESLA a.s. Jihlava 

 

23.6-25.6. Sportovní Olympiáda – Svratka 2017 
 

*změna data, místa a času vyhrazena 
 

 

Významné dny osob se zdravotním postižením 
 

2.5.  Světový den astmatu 

5.5.  Mezinárodní den porodních asistentek, den boje za rovná 

práva handicapovaných 

8.5.  Mezinárodní den Červeného kříže 

10.5. Světový den "Pohybu pro zdraví" 

12.5.  Mezinárodní den zdravotních sester 

12.5. Mezinárodní den podpory nemocných chronickým únavovým 

syndromem 

12.5.  Mezinárodní den informovanosti o fibromyalgii 

15.5.  Mezinárodní den melanomu 

15.5. Den památky obětí choroby AIDS 
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Akce Vltavská - nevidomí v kolejišti 

 
V pátek 14. dubna 2017 se konala zajímavá akce, které 
jsem se společně s dalšími „zvídavými“ kamarády 
začátkem velikonoc, na Velký pátek zúčastnila. Sraz naší 
skupiny byl v 10:30 hodin v podchodu stanice metra 
Vltavská u vchodu k turniketům, kam si pro nás přišli 
pořadatelé akce z Dopravního podniku hlavního města 
Prahy a odvedli celou skupinu na nástupiště metra. 
 

Byli jsme rozděleni do dvou menších skupin: první skupinu 
si převzali zkušení hasiči, s jejíchž pomocí jsme se 
bezpečně dostali do kolejiště metra. Přiznám se, že jsem 
si nedovedla představit, jak nás tam budou složitě 
dostávat, ale nakonec se to ukázalo být velice snadné, 
protože z nástupiště sem vedou pohodlné postranní 
schůdky se zábradlím.  
 

S tímto geniálním nápadem přišli studenti Konzervatoře 
Jana Deyla a do karet této akce nahrála i skutečnost, že 
se o velikonocích úsek metra trasy C mezi stanicemi 
Nádraží Holešovice – Pražského povstání opravoval, tudíž 
kolejiště metra bylo odpojeno od proudu. Jinak by došlo 
k fatálním následkům. V každé stanici je totiž vodivá kolej, 
napájena proudem, po které jede metro a nachází se ale 
v každé stanici jinde. Někde je pod nástupištěm a právě ve 
stanici Vltavská se kolej nachází až u zdi, na druhé straně 
kolejiště.  
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V prostoru kolejiště jsme si mohli projít šíři volně 
překonávat různá převýšení, stoupat po schůdcích, 
překračovat příčné trámy. Prostor kolejiště se nám zdál 
zdola příliš velký. Po podrobném průzkumu a pořízení 
památečních fotografií jsme se s pomocí pozorných hasičů 
opět postupně vraceli po schůdcích vzhůru na ono známé 
nástupiště metra. 
 

Druhá skupina se přesunula k otevřené soupravě metra, 
kde si mohli zrakově postižení vyzkoušet bezpečný nástup 
a výstup, nevidomí si mohli v klidu osahat prostor mezi 
vagóny a někteří z nich dokonce usedli na židli strojvůdce, 
kde se podrobně seznámili s obslužným panelem 
soupravy metra. Poté si obě skupiny své role prohodily. 
Pracovníci metra nám poutavě vyprávěli o bezpečnostních 
opatřeních, o zákulisí provozu metra, připomněli úpravy 
pro posílení bezpečnosti a samostatnosti zrakově 
znevýhodněných cestujících a trpělivě odpovídali na naše 
dotazy. O dobrém nápadu, uskutečnit tuto akci, svědčí i to, 
že se zde po hodině vystřídalo pět či šest skupin zájemců 
o provoz pražského metra. 

         E.G. 
 

Náš výlet do Maďarska - termální lázně Hevíz 
 

22.dubna 2017 ráno v 5:00 hodin jsme nabrali do svých 2 
aut plné nádrže benzínu a vyrazili jsme v plném počtu 10 
lidí na dlouhou cestu 470 km směrem za termály do 
Maďarska.  
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Po dálnici do Bratislavy se nestalo nic mimořádného a tak 
jsme na maďarských hranicích zakoupili dálniční známky a 
vyrazili jsme do pro nás neznámého Maďarska. Po cestě 
jsme se rozdělili a každé auto jelo svojí cestou. Do Hevízu, 
hotelu Panorama jsme dorazili se 4 hodinovým rozpětím. 
Ubytovali jsme se, všichni jsme dostali nejvyšší patro 
hotelu na 13 poschodí. Teprve teď jsme zjistili, že jsme 
v malebném městečku a máme krásný výhled do krajiny. 
Hned jsme se převlékli do plavek a vyrazili jsme do 
tamních bazénů s termální vodou, které jsou přímo 
umístěny v přízemí hotelu. Ve 3 velkých místnostech byly 
vždy 2 bazény. Mohli jsme si vybrat bazén s teplou 
termální vodou 38 nebo 28 stupňů, v dalším bazénu byla 
voda o 4 stupně nižší a byly zde vířivky, nebo jsme si 
užívali v bazénu s protiproudem, vodopády a komu to 
nestačilo, měl zde další možnosti, třeba si zaplavat 
v plaveckém bazénu. Přes ulici asi 100 m je vchod do 
termálního jezera, přes které vede kryté molo, odkud se 
po schůdkách schází do jezera. Po dobré večeři a snídani 
jsme využili dlouhého wellness, abychom si odpočali a 
nabrali síly ke zpáteční cestě. Domů jsme přijeli po 19:00 
hodině.   
Účastníci byli s poznávacím víkendem spokojeni a 
hodnotili tuto cestu jako užitečnou. Vzhledem k dlouhé 
cestě je tento pobyt lepší si naplánovat na více dnů, aby 
se využily všechny wellness procedury, které jsou na 
místě poskytovány.  
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HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 
 

O překvapení se postarala jihlavská vojenská XI., která v 
červenci 1924 porazila DFC 1:0.Zajimavý je svým 
způsobem referát z tohoto utkání: " Hráno za velké účasti 
vojáků i civilního obecenstva. Naprostá převaha vojáků 
přivedla hráče DFC téměř v zuřivost faul-hrou a přímými a 
nebezpečnými útoky na protivníky." Utkání nebylo 
dohráno, neboť ". . soudce obviněn ze stranictví hru 
přerušil a nedostav zadostiučinění, odpískal konec." 
 

Utkání vojáků s českými fotbalisty probíhalo ve zcela jiném 
duchu, což pramenilo z velmi dobrého vztahu mezi vojáky 
a českými sportovci vůbec. V červenci 1924 bylo sehráno 
odvetné utkání vojáků s SK Jihlava. Jak známo, měli 
vojáci odvádět porážku 2:8. Zvítězit se jím nepodařilo, ale 
prohráli těsně 2:3. Během utkání koncentrovala vojenská 
plukovní hudba a branky vojáků doprovázela říznými 
pochody. Zato při brankách vyjadřovala své city táhlými, 
smutečními dumkami. 
 

Sportovní a zvláště fotbaloví rozhodčí neměli ani v dobách 
minulých na růžích ustáno.  
 

V srpnu 1924 hrál SK Jihlava přátelské utkání s SK Čáslav 
a prohrál 1:2. Rozhodoval známý jihlavský rozhodčí 
Popílek a v průběhu utkání vyloučil hostům jednoho hráče. 
Podlehl však protestům a své rozhodnutí odvolal. 
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Později se objevilo v tisku na jeho adresu: "Pane soudce 
bude-li Vás někdo z obecenstva vyrušovat ve Vašem 
soudcování, pak stůjte na svém rozhodování o vyloučení a 
nepromíjejte ničeho. 
 

V září téhož roku konalo se utkání SK Jihlava  FK Rapid 
Iglau s výsledkem 1:1. Zápas nebyl dokončen však prý pro 
neoprávněné vyloučení jednoho hráče SK Jihlava. 

                                                                                                                

Nech                                                                                       

pokračování příště 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení novelu 
zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.  
 

Tento zákon obsahuje tzv. ošetřovatelské volno. 
Ošetřovatelské volno je nový institut, který by mohli využít 
lidé, kteří jsou zaměstnaní, a náhle dojde v jejich rodině 
k situaci, kdy musí okamžitě začít pečovat o rodinného 
příslušníka, například z důvodu úrazu, nemoci a podobně. 
Tito lidé by po souhlasu svého zaměstnavatele mohli tři 
měsíce čerpat dávky nemocenského pojištění, pokud by 
pečovali o osobu blízkou. Současně by jim bylo 
zachováno pracovní místo a nemohli by být propuštěni.  
 

Více info zde:  nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-
cr/1714-informace-c-32-2017-novela-o-nemocenskem-pojisteni-
a-jednani-psp.html 
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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 květnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Ďásková Zdeňka Jihlava 

Dohnalová Marie Jeseník 

Dokulilová Věra Náměšť nad Osl. 

Hegnerová Ladislava Chválkov u Kam. n/L 

Kabelková Anabela Litohoř 

Kacafírková Marie Třebíč 

Kočí Milada Jihlava 

Moravec  Aleš Brno 

Podhájecká Helena Praha 9 Černý Most 

Slavíková Jana Jihlava 

Sobotová Jana Praha 9 - Prosek 

Teclová Emilie 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 
    Eva Polzerová – Tyflo ČR 
    Petr Koukola – Tyflo ČR 

 

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.organizacenevidomých.cz  

 

 

 


