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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 ČERVEN 2017 
 

27.5.- 3.6. Podhájska/Slovensko - týdenní pobyt v 
termálních lázních 

 

5.6.-12.6. Zahraniční zájezd letecky (Řecko – Rhodos) 
 

14.6. Rozsochatec - Návštěva srubu s možností 
opékání špekáčků. Odjezd vlakem z hnádraží 
v Jihlavě v 9:21 hod. do Havl. 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 
 
 

 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC 2017 
 
8.7.-15.7. Praha – kulturní týden v Praze 
 

29.7. – 5.8. Sjíždění řeky Vltavy na raftech 
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Tip na výlet - Baťuv kanál 

 

Vážení přátelé, 

v sobotu 27. 5. 2017 se v přístavišti Petrov předseda 

NRZP ČR účastnil slavnostního pokřtění bezbariérové 

lodi Handy. Loď je určena přibližně pro 3 – 4 invalidní 

vozíky, a to v závislosti na tom, zda se jedná o elektrické 

či mechanické vozíky, anebo také záleží na váze.  

Bezbariérová loď byla spuštěna na Baťově kanále a 

domovský přístav je v obci Petrov. Po kanále je možné 

dojet až do Otrokovic, což je asi 50 kilometrů dlouhá 

trasa. Loď je velmi lehce ovladatelná a po za školení ji 

může řídit i laik. Samozřejmě, že je trochu problém, 

pokud by lidé na vozících chtěli loď opustit mimo 

přístaviště Petrov. Vzhledem k tomu, že loď má výstupní 

prostor pro vozíky sklopný v několika polohách, tak je 

možné, pokud je na trase nízký břeh, vystoupit rovnou i 

mimo přístaviště. Přístaviště Petrov je bezbariérově 

upravené, a to včetně sociálního zařízení. Trasa vede 

lužním lesem, ale i různými městy. Na trase mezi 

Petrovem a Otrokovicemi je celkem 11 plavebních 

komor k překonání výškových rozdílů.  
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Vážení přátelé, dáváme Vám tuto informaci jako tip na 

výlet. Problém samozřejmě bude, jako všude jinde, s 

ubytováním, ale byli jsme ujištěni, že v okolí jsou 

penziony, kde by se našlo i bezbariérové ubytování. Loď 

je potřeba si objednat minimálně 4 dny předem, a to 

přímo u provozovatele lodní dopravy. Všechny důležité 

údaje najdete na www.vodni-turistika.cz. Pro více 

informací o podmínkách zápůjčky lodí a případné 

rezervace nás můžete kontaktovat na telefonním čísle  

732288960 nebo emailem na vojtek.petrov@seznam.cz.  

 

Přeji Vám všechno dobré.  

Mgr. Václav Krása 

předseda NRZP ČR 

 
Zdroj: NRZP ČR 
 

Významné dny osob se zdravotním postižením 
 
ČERVEN 
 
10.6.  Den lidí se svalovou dystrofií 
14.6.  Světový den dárců krve 
24.6.  Světový den osteoporózy 
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SOCIÁLNÍ  OKÉNKO 

 

Ministryně Marksová: Opozice kolem zákona o sociálním 
bydlení šíří dezinformace 

Opoziční strany ODS a TOP 09 zablokovaly v Poslanecké 
sněmovně projednání návrhu zákona o sociálním bydlení 
a o příspěvku na bydlení. Tímto neustálým obstrukčním 
jednáním zamezily jeho propuštění do druhého čtení. 
Hrozí, že projednání zákona v tomto funkčním období 
sněmovny definitivně znemožní, a to i přesto, že o 
potřebnosti sociálního bydlení není pochyb a podporuje jej 
71 % občanů Česka (jak vyplynulo z nedávného výzkumu 
agentury MEDIAN). 
 
„Vystoupení zpravodajky Jitky Chalánkové a dalších 
poslankyň a poslanců, kteří návrh kritizovali, ukázalo, že 
ho nemají dobře nastudovaný. Jejich připomínky byly ve 
většině případů v rozporu s tím, co je v návrhu 
napsáno,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová. „Návrh v tuto chvíli pravicová opozice 
blokuje. Čeho se tak bojí, že ho ani nechtějí pustit k 
dalšímu projednávání?“ dodala ministryně. 

Celý článek: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/30410/Opozice_kolem_zakona_o_s
ocialnim_bydleni_siri_dezinformace.pdf 

Zdroj: MPSV 
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I v Pekle je pěkný rozhled. 

17.května 2017 jsme vyrazili do Třebíče a pak pěšky na 

Pekelňák, tak místní přezdívají rozhlednu na Pekelném 

kopci. Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k 

místní třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a 

potom ho odhodil, ten dopadl na Pekelný kopec. Cesta 

byla náročná, ale na konci cesty nás nečekalo peklo, ale 

krásný výhled na Třebíč a okolní krajinu.  

      Fanynka Čer. 

 

Chcete si užít koupání a nebo rybaření ? 

Našli jsme pro vás místo, kde se můžete ukrýt v horkých 

letních dnech. Dne 25.5.2017 jsme vyjeli do Žďáru nad 

Sázavou na Zelenou horu. Jeli jsme vlakem a zastavili 

jsme se u Pilské přehrady, která leží v příjemném 

prostředí uprostřed přírody ohraničené lesem. Přehrada je 

ideální ke koupání, ale také i k rybaření. Hlavní pláž je 

travnatá a do vody se vstupuje po jemném písku. Rozloha 

je 59 ha a nabízí velké možnosti vyžití. Okolní příroda láká 

turisty, cyklisty, ale i houbaře. Ubytování je možné ve dvou 

vybavených kempech.  

Fanynka Čer. 
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Pozdrav z Mrtvého moře 

 aneb zdravíme vás z Podhájské 
 

Již po třinácté jsme od 28.5. – 03.6.2017 v  Termálech  
Podhájská, v areálu který je vyhledáván celoročně. 
Rozprostírá se na ploše 12 ha. Jeho voda je světovým 
unikátem s blahodárnými účinky na celý organismus, 
srovnatelná s vodou Mrtvého moře. Voda v Podhájské léčí 
obtíže dýchacích cest, pohybového ústrojí a kůže. 
 

Máme se moc dobře, bydlíme v Penzionu Andrejka a u 
našich „rodičů“ v Privatě  Čerešňa, kde pro nás mají 
pochopení a cítíme se tu jako doma.  
 

V areálu koupaliště, je celkem 10 bazénů s geotermální i 
užitkovou vodou. Dalších 6 bazénů je napuštěno užitkovou 
vodou – ochlazovací bazén, relaxační bazén, dětský 
bazén, plavecký a neplavecký bazén a dojezdový bazén s 
vodním tobogánem. Součástí koupaliště jsou stánky s 
občerstvením, venkovní restaurace a cukrárny a také 
travnaté terasy, připomínající spíše botanickou zahradu, 
vhodné pro odpočinek v soukromí. 
 

Tak ahoj a jestli si chcete užít léčivých účinků vody, nebo 
si jen zrelaxovat, v pohodě a zajištěným zázemím, tak 
přijeďte za námi, je tu krásně. 
 
       účastníci pobytu 
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HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 
 

" Viníkem " nebyl tentokrát Popílek, ale Pelikán. Jak vidět, 
disciplinární komise, byli - li nějaké, měly i tenkráte dosti 
co činit. K podobným zjevům nedocházelo jen v Jihlavě a 
těmito a podobnými případy se zabývalo dokonce i 
tehdejší ministerstvo vnitra, jež vydalo určitá nařízení, jež 
byla v Jihlavských listech z 12. dubna 1924 takto 
komentována: 
 

"Nepřísahám, že se ministerstvo vnitra, vydávajíc policiím 
příkaz, aby bdělým okem a ohebným pendrekem ostřihaly 
mravy fotbalistův, aby hráčů tělesné a duševní zdraví při 
zápasech v kopané netrpělo - nepřísahám, že myslelo 
právě na známe jihlavské unfair zápasy, ale možné to je. 
Není to sice ani sportovní, ani vkusné, musí - li 
ministerstvo takto zasahovati, kde by měli býti jen 
gentlemani každým coulem, kde pro sport samý a čistý by 
se mělo zapomenout na méně ušlechtilé klubovnictví a na 
nacionální neshody." 
 

Jistě přiléhavý komentář, který zcela neztratil váhu i pro  
dnešní časy. 
 

Z kopané stojí ještě za zmínku utkání mezi SK Jihlava a 
SK Pardubice v květnu 1924, jež skončilo nerozhodně 2:2. 
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U domácích (hráno v Jihlavě)  vynikli Dvořák v obraně," 
pravý beton" Roth, Komůrka a Kolesa. Šťastnými střelci 
byli Bimbo (Vítek) a Roth. 
 

V září téhož roku byl do Jihlavy pozván slavný klub AC 
Sparta Praha. Pražané pozvání přijali a slíbili poslat první 
mužstvo. Slib nedodrželi a poslali silně kombinované 
mužstvo, jež s námahou docílilo dvou vítězství vždy v 
poměru 2:1. 

Nech                                                                                                            
pokračování příště 

 
P O Z V Á N K A 

na zdravotně rehabilitační pobyt 

28. ročník sportovních her 

„OLYMPIÁDA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH“ 
 

KDY:  Od pátku 23.6. do neděle 25.6.2017 

KDE:  Turistická ubytovna TJ Mars, U stadionu 331, 592 
02 Svratka. 

INFO: tel. 776805838   e-mail: tyflo@seznam,cz 
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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 červnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 
 

Beneš Alfred Jihlava 

Dadučová Jaroslava Dolní Cerekev 

Hlaváček Zbyněk Vyškov 

Kubátová Anna Praha 9 – Č. Most II. 

Lozinská Marcela Jihlava 

Macháčková Jana Jihlava 

Nechvátal Lubomír Jihlava 

Pavlán Tomáš Beroun 

Ryšan Bohumil Velké Meziříčí 

Svobodová Věra Praha 8 - Trója 

Šolcová Eliška Jihlava 

Vondrová Albína Jihlava 

Zoufalá Bohuslava 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  

 

 

 


