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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 ŘÍJEN 2017 
 

2.-6.10. Týden sociálních služeb v Jihlavě. 
 

11.10. Švábov - penzion Metličky - Batelov. Odjezd 
vlakem z hl. nádraží v 9:30 hod. do Švábova, 
odtud pěšky k penzionu Metličky - 
občerstvení a pěšky do Batelova. 

 Vede: V. Nováková a M. Moláková 
 

Akce klubu důchodců při ZV OSK TESLA a.s. 
Jihlava 

 

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

 

 14.-15.10. Návštěva vinného sklípku Novosedly, 
Penzion Kristýna, odjezd autobusu z Jihlavy, 
parkoviště Billa ve 13:00 hod. Návrat 4:30 
hod. 

 

21.10. Sedlejov - výlov rybníka. Odjezd vlakem 
z hlavního nádraží v 7:33 hod. do Sedlejova s 
přestupem v Kostelci. Výlov rybníka - 
občerstvení - rybí speciality. Vede: V. 
Nováková a M. Moláková 

 

Akce klubu důchodců při ZV OSK TESLA a.s. 
Jihlava. 
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27.10. Výroba dušičkových věnců od 10:00 na Tyflu, 

Fritzova 2, Jihlava. 
 

27.10. Vzpomínka na harmonikáře, našeho 
spolupracovníka a fajn kamaráda Stanislava 
Gaňu (k 2. výročí jeho úmrtí) a vzpomeneme 
na paní JELENU Škorpíkovou, která nás 
nečekaně opustila 4.5.2017. 

 

24.9. Popice - hudba, opékání špekáčků. Odjezd 
z Jihlavy autobusem č.7 pod Priorem. 

 
 
 

 

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2017 
 

20.11. Výroba adventních věnců a vánočních 

svíček od 10:00 na Tyflu. 
 

 24.11. Podzimní shromáždění členů ON od 15:00, 

klubovna Tyflo ČR,  Fritzova 2, Jihlava. 
 

25.11. Turnaj jednotlivců v Showdownu, Fritzova 2, 

Jihlava. Celorepubliková akce. 

 

Změna termínu vyhrazena. 
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Poznáváme - Chorvatsko / Gradac 

 

     1.9. - 10.9.2017 se skupinka jednadvaceti nevidomých 
a slabozrakých členů našich organizací zúčastnila 
pobytového zájezdu v chorvatském Gradaci. Cesta 
autobusem byla docela náročná, cestou jsme totiž 
postupně  nabírali na stanovených zastávkách další 
cestující, ale všichni jsme se těšili na moře, tak nám 
uběhla celkem rychle. Celou dobu jízdy nám pršelo, 
dokonce i v Chorvatsku, tak jsme se obávali, že se objeví 
tzv. "Bora", naštěstí se počasí během soboty umoudřilo a 
tak jsme hned první den pobytu, hned po ubytování, mohli 
okusit svěžest a slanost zdejšího jadranu. 
 

     Ubytováni jsme byli v příjemném a čistém penzionu 
Posejdon. Zde jsme měli též zajištěnou polopenzi. 
Chování personálu bylo velmi slušné i jídlo bylo kvalitní, 
ráno bufet, večeře byly servírované (výběr ze dvou jídel) 
+zeleninový bufet a dezert. Vstupy do moře byly většinou 
po schůdcích, úzká pláž byla lemována zdí, aby se vlny v 
období bouří nedostaly příliš blízko obydlí. Po čas pobytu 
jsme podnikali kratší či delší vycházky po okolí, navštívili 
např. zdejší kostel či muzeum, pracovníci spolu pořádající 
cestovky nám udělali exkurzi naším letoviskem, pořádali 
soutěže i hudební večer.  
     Někteří účastníci si u delegátky zakoupili výlety po 
nedalekých ostrovech s ochutnávkou místních jídel i 
nápojů. 
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Na promenádě jsme mohli nakoupit různé suvenýry, 
místní vína, rakii, nejrůznější druhy likérů, ale například i 
sušené fíky, levanduli či čerstvý bobkový list. 
 

     Počasí bylo příjemné, tak jsme se denně koupali, 
když bylo klidné moře, plavali jsme až k bójkám. Ani 
jsme se nenadáli a byl tu konec našich bezstarostných 
chvilek a nastal čas odjezdu. Poslední den jsme museli 
opustit pokoje již v 10 hodin, aby byly naše pokoje 
připravené na odpoledne k přijetí nových návštěvníků 
tohoto příjemného a pohostinného penzionu. Poslední 
hodiny jsme tedy trávili převážně na terase a v restauraci 
penzionu či procházkami po deštivé promenádě a 
utrácením posledních Kun v místních, již dost osiřelých 
obchůdcích či pobřežních stáncích. Úderem 18.hodiny 
jsme se tedy rozloučili (majitel penzionu každému z nás 
podal ruku s přáním šťastné cesty domů), popadli jsme 
svá zavazadla a s těmi nejhezčími vzpomínkami jsme 
pomalu kráčeli k hotelu Sunce, kam pro nás dopravce z 
Tišnova poslal úplně nový luxusní autobus. 
 

 "Účastníci zájezdu" děkují Pavlu Hegnerovi a jeho týmu 
i CK Alcampos Třebíč za vhodně vybranou a příjemnou 
dovolenou. 

 

Bolje ikad nego nikad - lepší někdy než nikdy, tak zní 
známé chorvatské přísloví, kterého se držte, pokud se 
rozhodujete zda strávíte dovolenou v Chorvatsku.  
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REHAPROTEX 2017 
 

     Veletrh rehabilitačních, kompenzačních, protetických a 
ortopedických pomůcek Rehaprotex 2017 jste mohli 
navštívit v týdnu od 19. září do 22. září na výstavišti 
v Brně. Držitelé průkazu ZTP a doprovod držitelů průkazu 
ZTP/P mohli zavítat na veletrh REHAPROTEX a jeho 
doprovodný program zcela zdarma. 
     REHAPROTEX je tradičním a významným místem 
setkání dodavatelů těchto pomůcek jak s poskytovateli 
zdravotní, rehabilitační a sociální péče, tak se zástupci 
státní správy a samosprávy, ale i s koncovými uživateli. 
Na veletrhu se prezentují výrobci, prodejci, distributoři ale i 
organizace z neziskového sektoru. Svým obsahem nemá 
konkurenci nikde ve střední Evropě. 
     Na veletrhu nechyběli ani poskytovatelé sociálních 
služeb nebo výrobky chráněných dílen.  

Součástí veletrhu bylo také představení 
kompenzačních a tyflografických pomůcek, které nabídli 
například SPEKTRA, výrobní družstvo nevidomých, 
Tyflografické pomůcky - František Ficián.  

V neposlední řadě nechyběli ani asistenční a vodící 
psy, jejichž umění zde představili například Pomocné 
tlapky o.p.s. nebo občanské sdružení VODICÍ PES.  K 
dispozici byli preventivní vyšetření, poradenství a mnoho 
dalšího. 
 
Zdroj: http://www.bvv.cz/rehaprotex 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
 

Webová aplikace Stav bezbariérových zařízení v 
pražském metru se dočká rozšíření. 
 

     Od 1. října 2017 dochází k rozšíření webové aplikace 
Stav bezbariérových zařízení, která rozesílá registrovaným 
uživatelům informační SMS zprávy o stavu bezbariérových 
zařízení v pražském metru. Největší novinkou oproti 
původní verzi, je možnost výběru konkrétních stanic v 
prostředí metra, včetně možnosti vybrat všechny stanice. 
     V souvislosti s rozšířením služby dojde i k aktualizaci 
databáze uživatelů. Tento proces však vyžaduje novou 
registraci i stávajících uživatelů, kteří službu již využívají. 
Aktualizace služby proběhne v noci ze soboty 30. září 
2017 na neděli 1. října 2017. Registrace uživatelů s 
využitím nových funkcí bude dostupná od neděle 1. října 
2017. 
     Služba bude aktivována na jeden rok. Po uplynutí této 
doby bude uživatel informován o blížícím se ukončení 
služby SMS zprávou. Prodloužení, respektive editaci 
služby, bude možné provést po přihlášení k uživatelskému 
účtu, na webových stránkách Dopravního podniku. 
 
Zdroj: http://www.dpp.cz/webova-aplikace-stav-
bezbarierovych-zarizeni-se-docka-rozsireni 
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Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 

Poslanecká sněmovna definitivně schválila novelu zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. V souvislosti s touto 
změnou se zavádí institut uznaného zaměstnavatele OZP, 
a to formou dohody uzavřené s Úřadem práce ČR. To 
znamená, že se již nebudou vymezovat jednotlivá 
chráněná místa a bude se posuzovat schopnost 
zaměstnavatele zaměstnávat více než 50 % OZP (vracíme 
se vlastně k dříve používanému názvu „chráněná dílna“).  
Zároveň se snižuje dosavadní 36násobek poskytovaného 
plnění na 28násobek, protože tím se má právě eliminovat 
nežádoucí jev tzv. předfakturace výrobků nebo služeb 
poskytovaných v rámci limitů tzv. náhradního plnění. 
Sněmovna odsouhlasila také navýšení částky podle § 78 
zákona o zaměstnanosti. Tento paragraf upravuje 
příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením u zaměstnavatelů, zaměstnávající více než 50 
% OZP. Od 1. 1. 2018 bude tento příspěvek činit 12 000,- 
Kč. Zvýšení příspěvku je reakcí na zvýšení minimální 
mzdy od 1. 1. 2018, která bude činit 12 200,- Kč. Novela 
přispěje ke snížení administrativy v souvislosti se 
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, sníží 
určitým způsobem riziko tzv. pře fakturace zboží a 
navýšením částky příspěvku na jednoho pracovníka se 
udrží současná zaměstnanost v tzv. chráněných dílnách. 
 

Zdroj: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1815-
informace-66-2017-definitivni-zvyseni-prispevku-na-zamestnavani-ozp.html 
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HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 
 

     V 1923 - 24 se rozvíjel úspěšně i jihlavský tenis , dříve 

zvaný lawn - tenis. V srpnu 1924 bylo dokonce sehráno 

mistrovství Jihlavy v tenise. Ve dvouhře mužů získal 

přebornický titul dr. Fišer před Ing. Jekerlem, oba 

příslušníci SK Jihlava. Juniorským přeborníkem se stal 

Weisenstein, Makabi Iglau a druhé místo obsadil Plaček z 

SK Jihlava. V juniorkách byla nejlepší Šotková z SK 

Jihlava před Weisensteinovou z SK Makabi. 

     Česká /dnes národní/ házená byla v té době téměř 

výlučně ženským sportem. Ale již v červenci 1923 došlo k 

vyjednávání mezi SK A DFC o sehrání zápasu v házené 

mezi muži. 

     K připravovanému utkání tenkrát ještě nedošlo, ale o 

rok později se chopili iniciativy jihlavští studenti a založili 

Studentskou VII. a jejich zásluhou došlo k události téměř 

historické. 

     Tito hrdiní a nebojácní muži se odvážili vyzvati k 

měření sil - ženy! Pozvali si v říjnu 1924 družstvo žen AFK 

Marathón Pelhřimov a slavně zvítězili 10:3, v poločase 7:3. 

Muži hrali v této setavě: 

Štěpánek-Mohr-Munduch-Kliment, Jelínek, Hruška. 

                                                                                                                     

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 říjnu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Aleš Jaroslav Roudnice nad Labem 

Antonyová  Emilie  Jihlava  

Čábová  Libuše Brno  

Daduč  Vojtěch Dolní Cerekev 

Fantlová Daniela Praha 3 - Žižkov 

Havlíčková Jaroslava Jihlava 

Hermanyová Marie Křižanov 

Chlubnová Naďa  Jihlava  

Kalousová Hana Praha 6 - Baba 

Kejvalová Jana Jihlava 

Morárová Hedvika Jihlava 

Nagyová Bohuslava Jihlava 

Pokorný Jozef Jihlava 

Röderová Ilona Jihlava 

 
 
 

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: Petr Koukola, Eva Polzerová 

Osobní asistence: Pavel Matějka,  Zlatuše Hegnerová, 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  

 

 

 


