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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 

 

         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 P. Hegner 776 805 838, 
Erika. Gaňová 603 410 605 
 

Každých 14 dnů, sudé týdny - pondělí, pletení v klubovně  
Od 14:00 hodin 
Vede: Zlatuše Hegnerová, 
Telefon P. Hegner 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: P. Hegner, telefon 776 805 838, E. Gaňová 
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!!! 
 

Platí stejné ceny i slevy pro naše členy!!! 
 

Odborné sociální poradenství Jihlava 
 

Provozní doba:  Tyflo ČR o.p.s. 
úterý: 8:00 – 12:00  Fritzova 4258/2 
čtvrtek: 12:00 – 16:00  Jihlava 

 
terénní služba  Kontakty: 
úterý: 8:00 – 12:00  e-mail: tyflo@seznam.cz 
středa: 12:00 – 16:00  Tel: 776805838 
pátek: 8:00 – 12:00 
 

Bc. Ivana Vomelová, Denisa Dolejší, DiS. 
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AKCE NA LITOPAD 2017 
 

   
 

  8.11.     Pávov. Návštěva symbol. hřbitova. Odjezd MHD 

z Masarykova nám. V 9:19 hod. do Pávova. 

Vede: V. Nováková, M. Moláková 

Akce klubu důchodců při ZV OSK TESLA a.s. 

Jihlava 
 

  9.11. Mezinárodní den nevidomých také na Tyflu 

„Svět nevidomých“. Výstava fotografií a výrobků 

zrakově postižených, ukázka práce s 

kompenzačními pomůckami, soutěže ze světa 

nevidomých. 
 

16.11.  Klub, klubovna Tyflo ČR o.p.s., Fritzova 2, 

Jihlava  od 14:00 hodin  
  

20.11.  Výroba adventních věnců a vánočních svíček od 

10:00 na Tyflu 
 

23.11.  Společenské odpoledne s hrami, klubovna Tyfla 

a ON ve 14:00 hodin, Fritzova 2, Jihlava  
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24.11. Podzimní shromáždění členů ON z.s. od 15:00, 

klubovna Tyflo ČR o.p.s., Fritzova 2, Jihlava 
 

24.11.  „Den otevřených dveří SOŠ a SOU Třešť“- 
zahradníci, cukráři, řezníci, pekaři. Odjezd z 
hlavního vlakového nádraží v Jihlavě do Třeště v 
10:50. Vede: F. Čermáková 

 

25.11. Turnaj jednotlivců v Showdownu, Fritzova 2, 
Jihlava. 

 

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2017 
 

5.12. Kavárna Salotto, Bezručova 7, Jihlava 

21.12. Předvánoční posezení na Tyflu  

- příjemné setkání našich uživatelů a členů ON, 

povídání o významu Vánoc, vánoční příběhy 

z dětství, zpívání koled a vánočních písní 

31.12. Silvestr 2017 na Tyflu od 19:00 hodin. 

Občerstvení, zábava při živé i reprodukované 

hudbě, silvestrovské historky a vtipy 

Vítání nového roku 2018 

                                                                                                                        

*změna data, místa a času vyhrazena 
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VÝLOV  RYBNÍKA  V SEDLEJOVĚ 
Říjnovou sobotu 21.10 jsme se společně s lidmi z klubu 
důchodců při ZV OSK TESLA a.s. vydali do Sedlejova u 
Telče na tradiční výlov rybníka, kterou pořádá sbor 
dobrovolných hasičů. Cesta vlakem nám příjemně utekla a 
ani nám nevadil přestup v Kostelci u Jihlavy. U rybníka 
panoval velký ruch, vzduchem se nesla typická vůně 
výlovu a ve velkých kádích plavali kapři na prodej. Živého 
kapra si nikdo z nás nekoupil, ale za to v kulturním domě 
jsme se už nákupu rybích specialit nebránili. Ochutnali 
jsme kapří řízky, špízy a pečené pstruhy. Skvělou 
atmosféru dokreslovala živá hudba dvou kapel. Byl to moc 
hezký den. 

 

VZPOMÍNKA  NA KAMARÁDY 

Ve čtvrtek 26.10.2017 ve 14 hod. se sešla “hrstka 
věrných”, aby zavzpomínala a zároveň uctila, jen pár dní 
před svátkem zesnulých, památku našich milých 
kamarádů Stanislava Gaňu a Jelenu Škorpíkovou. Při této 
příležitosti jsme si vzpomněli i na Jakuba Kyšidaye, který 
nás navždy opustil v květnu 2016. Pan Jan Strnad nám  
odprezentoval fotografie i videa z různých akcí, výletů a 
rekondičních pobytů, na kterých jsme se s nimi setkávali a 
tak jsme, většinou s úsměvem, vzpomněli na naše blízké. 
Zlatka Hegnerová upekla výborný perník, nakoupili jsme 
suroviny na chuťovky a to vše zapili dobrým vínkem. Po 
18. hodině jsme se rozcházeli do svých domovů. 
Dobrovolníkům děkujeme za pomoc při akci a všem, kteří 
přišli, za jejich účast. 
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
 

Stažení Nařízení vlády k EET 

Vláda měla na svém jednání dne 12.10 na programu mimo 
jiné projednat také Nařízení vlády, které stanoví, že osoby 
nevidomé, které jsou OSVČ, nemusí být v systému 
EET. Jedná se např. o maséry, košíkáře apod. NRZP ČR 
společně se SONS jednaly s Ministerstvem financí, aby 
právě tito nevidomí drobní živnostníci byli vyňati ze 
systému EET, protože řada z nich není schopna 
obsluhovat elektronická zařízení, které systém EET 
vyžaduje.  

Vláda však návrh nařízení odložila, a protože jednání 
vlády po volbách může být problematické, obáváme se, že 
věc, která byla v létě jasně dojednána, bude ještě 
komplikovaná. Nařízení vlády se týká asi 2000 živnostníků 
a pro EET je to zcela nevýznamné. Prozatím platí pro 
nevidomé osoby stejná pravidla při zřizování EET jako pro 
všechny OSVČ. 

 

Zdroj: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-

nrzp-cr/1833-informace-c-78-2017-stazeni-narizeni-vlady-

k-eet.html 
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Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikacích 
Parkování držitelů parkovacích průkazů a úhrada 

parkovného.  
§ 67 Speciální označení vozidel a osob 

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením 

vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností 

osobě, která je držitelem průkazu ZTP s výjimkou 

postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo 

držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu. 

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí 

po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového 

vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby 

se zdravotním postižením dodržovat zákaz stání a 

zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz 

stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost 

provozu na pozemních komunikacích. Dále také vjíždět i 

tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými 

tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, 

„JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ 

OBSLUHU“.V jednotlivých případech a je-li to naléhavě 

nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro  
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osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti 

označené dopravní značkou „Pěší zóna“. 

Prováděcí právní předpis stanoví druhy, vzory a provedení 

speciálních označení vozidel a osob. Situace u pěších 

zón je tedy řešena v odstavci. Vozidla držitelů parkovacích 

průkazů tam tedy mohou VJÍŽDĚT nikoliv však 

PARKOVAT! Stejná situace je i u zákazových značek 

s dodatkem, uvedených v odstavci 6). Sem mohou držitelé 

průkazů rovněž vjíždět, zastavit a vyložit. Nikoliv však déle 

parkovat. 

 

V případě úhrady parkovného neexistuje žádný zákonný 

nárok, který by přikazoval poskytovat držitelům 

parkovacích průkazů slevu, nebo dokonce osvobození od 

parkovného. Parkovné a jeho výši si stanovuje sám 

vlastník parkoviště dle svého uvážení. Přikázat mu 

jakoukoliv slevu nelze. V případě, že je majitelem 

parkoviště, či provozovatelem samo město by navíc 

takový zásah byl zásahem do výkonu samosprávy. 

 

 

Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#cast1 
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HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 
 

Posíleni tímto úspěchem, vyzvali pelhřimovské ženy 
k odvetě. Tato se konala v Pelhřimově a jihlavští studenti 
opět zvítězili, ale jen 8:4. Po těchto dvou vítězstvích nad 
ženami si troufali i na muže. V dubnu 1925 se utkali s 
kombinovaným družstvem SK A DFC a zvítězili 2:1. Ale 
počátkem května téhož roku přišla nepříjemná sprcha: 
Studentská VII. vysoko prohrála s družstvem mužů AFK 
Žirovnice. Devětkrát lovil brankář Stěpánek míč ze své sítě 
a jenom jednou tak činil jeho kolega ze Žirovnice. V tisku 
se objevil obsáhlý referát, tvrdě kritizující špatnou hru 
Jihlavských a rozplývající se chválou hostů. 

Klub českých šachistů dokončil v březnu 1923 
klubovní přebor. Opětně zvítězil profesor Svačina s 6 a půl 
bodem, před Stahalíkem se 6 a Králíčkem 5 a půl bodem. 
Následovala celá řada někdy úspěšných, někdy měně 
úspěšných podniků, jež vyvrcholily návštěvou dnes již 
zesnulého mistra všech mistrů této krásné a ušlechtilé hry 
- Aljechina. Aljechin sehrál v Jihlavě simultánní produkci 
proti 29 jihlavským šachistům. Třicátou partii sehrál na 
slepo s profesorem Svačinou, jenž hrál rovněž na slepo. 
Sportovní výsledek plně potvrdil kvality světového mistra. 
Pouze odborný učitel Nový  docílil remízů, všechny ostatní 
partie skončily vítězstvím Aljechina. Jeho produkce se 
stala prvořadou  společenskou  událostí , ale měla rovněž 
své stíny.                                       

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 

 
 

FIREMNÍ  SPONZORSTVÍ  A  DÁRCOVSTVÍ 

  
staňte se společensky odpovědnou firmou a  

myslete tak na druhé lidi,  
kteří potřebují vaši pomoc a pomozte jim. 

 
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají. 
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Děkujeme společnosti dobráTISKÁRNA za výborné 
kalendáříky :) vážíme si toho, že pomoc nevidomým jim 
není lhostejná :) 
 

 
 
 

VÝZNAMNÉ DNY OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 

LISTOPAD 

13.11. Mezinárodní den nevidomých 

 13.11. Mezinárodní den dobrosrdečnosti 

 14.11. Světový den diabetu 

 15.11. Světový den chronické obstrukční choroby plic 

 16.11. Mezinárodní den tolerance 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V měsíci listopadu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Autengruber Martin Praha 10 - Malešice 

Brázda Vladimír Třebíč 

Gregor Pavel Jeseník 

Humler  Miloš  Jihlava  

Kántorová Markéta Praha 5 - Hlubočepy 

Karmazín Jaroslav Osová Bítýška 

Rys Tomáš Třebíč 

Saitlová Jarmila Vranovice 

Suková  Alžběta Praha 3 - Vinohrady 

Vyhlídalová Jana Úsov 

Zejdová Marie Jihlava 

Zeman Tomáš Praha 5 Radotín 

   

   

 

 
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: Eva Polzerová 

Osobní asistence: Pavel Matějka,  Zlatuše Hegnerová, Milan Havránek 

Masérské služby a cvičení:  Ivana Rytychová – ON 

    Eva Polzerová – 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  

 

 

 


