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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 webových 
stránek naší servisní organizace: www.tyflocr.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, Hana Valsová 

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

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 Ajurvédskou masáž, 
Havajskou masáž, Reflexní terapii, Klasickou masáž, 
Lymfodrenáž, Dornova metoda + Breussova masáž -  
neúčinnější pomoc při bolestech zad a kloubů. 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 ZÁŘÍ 2017 
 

1.9.-10.9. Zahraniční zájezd autobusem – 
Chorvatsko/Makarská Riviéra/Gradac 

 

9.9.-18.9. Týden duševního zdraví v Psychiatrické 
nemocnici Jihlava - jarmark, divadlo, hudba a 
další akce 

 

12.9. Jarmark se koná od 9.00 do 16.00 – prodej 
výrobků ON z.s. Jihlava a předvádění 
kompenzačních pomůcek pro nevidomé a 
zrakově postižené osoby  

 

14.9. Promítání fotek s panem Janem Strnadem, 
od 14:00 hodin - klubovna Tyflo ČR, Fritzova 
4258/2, Jihlava  

 

15.9.-16.9. Festival Souznění 2017 Karlovy Vary. Po čas 

festivalu bude probíhat výstava ručních prací 
nevidomých a slabozrakých s možností 
zakoupení jejich výrobků 

 

16.9.-22.9. Evropský týden mobility 
 
 

19.9. Jihlavský den zdraví - Masarykovo náměstí 
Jihlava - předvádění kompenzačních 
pomůcek pro nevidomé a zrakově postižené 
osoby, prezentace výrobků a organizace Tyflo 
ČR o.p.s. společně s ON z.s. Jihlava 
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24.9. Tyflosam 2017 - soutěž v prostorové orientaci 
s bílou holí nebo vodicími psy – Tyflo ČR  

 
 

27.9. Den otevřených dveří Tyflo ČR o.p.s. Fritzova 
4258/2, Jihlava 

 

Veřejná sbírka „Bílá hůl“ 
 
 

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2017 
 

2.10.- 6.10.  Týden sociálních služeb v Jihlavě 
 

 12.10. Promítání fotek s panem Janem Strnadem, 

od 14:00 hodin - klubovna Tyflo ČR, 

Fritzova 4258/2, Jihlava  
 

14.10.-15.10.   Zájezd do vinného sklípku 
 

 20.10. Vzpomínka na harmonikáře, našeho     

spolupracovníka a fajn kamaráda 

Stanislava Gaňu a vzpomínáme na paní 

Jelenu Škorpíkovou 
 

27.10. Výroba dušičkových věnců od 10:00 hod. 

na Tyflu, Fritzova 4258/2, Jihlava 
 

 
 

5 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 



 

 

 

Ozdravný pobyt na horách – Jilemnice, hotel Sumó 

V sobotu 12. srpna odpoledne naše 36 členná 
skupina ON úspěšně dorazila k hotelu Sumó u Jilemnic. 
Jilemnice jsou bránou do Krkonoš, jsou obklopené 
krásnou krajinou a vybízí k aktivnímu odpočinku. Hned 
po ubytování jsme se pustili do průzkumu areálu s 
krytým bazénem a saunou, velkým sportovním centrem 
s fotbalovým stadionem, tenisovými i volejbalovými kurty 
i kuželkovou dráhou. Před hotelem stojí unikátní dřevěná 
socha zápasníka sumó, největšího na světě. Pak už nás 
čekala večeře v příjemné restauraci a poté v 
přednáškové-konferenční místnosti podrobné seznámení 
s tím, co nás celý týden čeká za zajímavosti.  

Součástí celého pobytu bylo kulturní poznávání 
okolí, sportovní aktivity a vzdělávání, předvedení a 
nácvik práce s kompenzačními pomůckami.  

Začali jsme v Jilemnici Zvědavou uličkou s domy s 
lidovou architekturou. Nevynechali jsme Krkonošské 
muzeum v Jilemnickém zámku, navštívili jsme rodinnou 
společnost Rautis a. s. v Poniklé, která se věnuje ruční 
výrobě vánočních ozdob a skleněných korálků. Zajeli 
jsme si i do města Vrchlabí na jeho zámek, zámecký 
park a muzeum. 

Aktivně jsme se věnovali turistice po okolí Jilemnice 
- do malinké obce Javorek a Mříčná, po okolí Hraběnky, 
na rozhlednu Žalý u Benecka. Také jsme se nechali 
pohltit atmosférou Bozkovských dolomitových jeskyní s 
největším podzemním jezerem v Čechách.  
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Několikrát jsme navštívili Sportovní centrum 
Jilemnice s plaveckým bazénem, saunou a v neposlední 
řadě oblíbenou solnou jeskyní. Věnovali jsme se 
sportovním aktivitám pro nevidomé a těžce zrakově 
postižené. Pasivně jsme z restaurace hotelu pozorovali 
v dohjó /jedinečné japonské zápasiště sumó/, trénink 
zápasníků sumó. 

Každý večer jsme se společně setkávali v 
přednáškové - konferenční místnosti a užívali si kulturní 
a vzdělávací večery. Nadchla nás beseda pana Jakla o 
muzeu a školách, přednáška hasičů a záchranářů. 
Seznámili jsme se a naučili jsme se pracovat s 
kompenzačními pomůckami. 

 

Sportujeme a vzděláváme se se SVĚTLUŠKOU 
 

 
 

Projekt: Sportovní aktivity pro nevidomé 
 a těžce postižené občany 

 

Náš ozdravný a rekondiční pobyt v  Jilemnici jsme 
díky Nadačnímu fondu Českého rozhlasu a jejich projektu 
SVĚTLUŠKA naplnili i smysluplným využitím volného 
času, který jsme tak uskutečnili sportovním vyžitím a 
vzděláváním. 
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V rámci sportovního vyžití jsme podnikli mnoho 

turistických vycházek, které jsou zmíněny v textu o našem 
pobytu a  několikrát jsme navštívili  Sportovní centrum 
Jilemnice s plaveckým bazénem a saunou, sportovní 
halou, sportovním stadionem a v neposlední řadě solnou 
jeskyní, koupalištěm a dalšími sportovními i relaxačními  
aktivitami. 

 Na našem soustředění v Jilemnici, jsme uspořádali 
soutěž v lehké atletice „Oblastní olympiáda“, kdy v rámci 
celého soustředění probíhaly různé sportovní turnaje a 
hry. Seznámili jsme se s vhodnými sporty pro nevidomé a 
těžce postižené občany jako jsou například Goalball, 
Showdown, Simulovaná zvuková střelba,  Futsal, Jízda na 
dvoukole a některé jsme si vyzkoušeli osobně. 
V některých sportech jako Showdown, Simulovaná 
zvuková střelba jsme již dobří. Provozujeme je už delší 
dobu, ale některé jsou pro nás novinkou a rádi bychom je 
aktivně provozovali i v našich bydlištích.  

Ani v době volného času jsme nezaháleli, setkávali 
jsme se společně na přednáškách, kde jsme se seznámili 
a naučili jsme se pracovat s některými kompenzačními 
pomůckami, které nám firma Numex, s.r.o.  předvedla. 

 Hlavním organizátorem projektu byla naše 
Organizace nevidomých z.s., servisní zajištění obstarala 
organizace Tyflo ČR o.p.s. 

Děkujeme Nadačnímu fondu Českého rozhlasu 
za poskytnutí nadačního příspěvku z celonárodní 
veřejné sbírky SVĚTLUŠKA v rámci dlouhodobého 
grantového programu Každý něco dokáže.   
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SOCIÁLNÍ  OKÉNKO 

 

Vážení přátelé, 
senátoři schválili zákon, kterým se mění Drábkovy 
reformy. Senát dnes schválil novelu zákona, kterým se 
mění zákon č. 329/ 2011 Sb., o poskytování dávek 
osobám se zdravotním postižením.  
 

Schválená novela přináší tyto zásadní změny: 
• Zcela se ruší prokazování majetku společně 
posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní 
kompenzační pomůcku. 
• V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační 
pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, 
nebudou zjišťovány příjmy. Pouze u příspěvku na nákup 
motorového vozidla bude příjem testován, protože se 
předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy 
rodiny. 
• Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení 
zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,-
Kč. 
• Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup 
motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení 
počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po 
roce 2012. 
• Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového 
vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob. 
Nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. 
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• Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 
550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i další 
technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Zákon 
nabyde účinnosti od 1. ledna 2018, už jen zbývá podpis 
pana prezidenta. 
 

Mgr. Václav Krása 
předseda NRZP ČR 

 
Zdroj: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-
cr/1807-informace-c-63-2017-senat-schvalil-novelu-zakona-o-
davkach-pro-ozp.html 
 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 
 

Jihlavští turisté, organizování v TK Čeřínek, se měli 
v té době k životu. Koncem roku 1923 dohotovili po 
velkém úsilí  obětavosti stavbu turistické  chaty na 
Čeřínku. A již počátkem příštího roku vyhlašují kurzy pro 
lyžaře, které se budou konat třikrát  týdně v okolí Jihlavy. 
Vyzývají všechny dámy a pány, závodníky i nezávodníky, 
aby se do těchto kurzů přihlásili a pilně je navštěvovali.  

Své podniky uměli dobře propagovat, o čemž svědčí 

i tato noticka Jihlavských listů z 19. ledna 1924: „Na 

lyžařský závod na Čeřínku, který se připravuje, hlásí se 

jeden z vynikajících sportovců, osobnost i jinak populární 

jejíž  jméno zatím nezveřejňujeme. 
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V poslední době se proslavil na Krkonoších skokem 
28 metrů dalekým. Nachází se v nejlepší formě, dík 
výborným moravským klobásám, jež  mu z vděčnosti 
věnoval jistý pedagog“. 

Ohlášené závody se konaly počátkem února a v 
běhu na 10 km zvítězil Německý z Nového Města na 
Moravě za 1,03:58 hod., příslušník slavné lyžařské 
generace. Ve skoku na lyžích si odnesl Vavřín vítězství ze 
Ski klubu Jilemnice výkonem 18,25 m. Ani pořádající TK  
Čeřínek nevyšel naprázdno a jeho příslušnice 
Goldmanová zvítězila v běhu na 5 km za 37,41 minuty. Za 
to  o halasně oznamovaném startu „populární jihlavské 
osobnosti" tehdejší zpravodajství skromně pomlčelo a její 
jméno je dodnes zakryto rouškou tajemství . Senzací a 
popularitu bylo možno získat v této době i jiným 
způsobem. V červnu 1923 projela Jihlavou první žena 
motocyklistka slečna V. Müllerová z Prahy. O této příhodě 
přinesly Jihlavské listy z 28. 7. 1923 zprávu, že se jedná o 
vůbec první motocyklistku v ČSR, která s úspěchem 
složila zkoušky jezdeckého umění.  

                                                                                                                            
pokračování příště 

Nech 
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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 září oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Bendová Monika Praha 3 - Vinohrady 

Bošnjak Petr Jihlava 

Čermák  Rudolf Jihlava 

Doležal Václav Jihlava 

Hegnerová Zlatuše Velký Beranov 

Káňová Ivanka Jihlava 

Kořínková Marie Praha 9 - Prosek 

Lžíčař Daniel Český Krumlov 

Pauperová Anna Jindřichov u Krnova 

Radová Jana Jihlava 

Rokosová Milada Jihlava  

Šimáčková Jana Měřín 

Šlapalová Ludmila Jihlava 

Vlasáková Kamila Praha západ 

Vyhlídal Václav Jindřichov u Krnova 

 
 

Vážení oslavenci, gratulujeme vám k narozeninám, 
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  

Sociální pracovník: 

Denisa Dolejší DiS. – Tyflo ČR,  Bc. Ivana Vomelová – Tyflo ČR 

Účetní: Marie Kubátová  

Administrativní pracovník: Věra Svobodová 

Centrum denních služeb: Erika Gaňová 

Sociálně terapeutické dílny: Jaroslav Aleš  

Pracovníci v sociálních službách: Hana Havránková  

Průvodcovská a předčitatelská služba: Markéta Kántorová 

Osobní asistence: Pavel Matějka,  Mgr. Radek Malý, Milan Havránek 

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  

 

 

 


