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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 
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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 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 PROSINEC 2017 
 

   
 

5.12. Kavárna Salotto, Bezručova 7, Jihlava - posezení 
a povídání o historii kávy od 15:00 hodin 

 

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

 

21.12. Předvánoční posezení na Tyflu 
 

31.12.  Silvestr na Tyflu od 19:00 hodin 
 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018 
 

1.1.  Novoroční ohňostroj v 17:30 - Masarykovo 

náměstí Jihlava 
 

4.1.  Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, zamyšlení 
nad náplní klubových čtvrtků - nové nápady! 
Klubovna Tyfla, Fritzova 4258/2, Jihlava od 14:00 
hodin 

 

25.1.     Beseda s pracovnicí z Úřadu práce Jihlava 
 

Dne 16.2. se uskuteční 15. Benefiční ples Tyflo ČR o.p.s. 

a Organizace nevidomých z.s. 
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Mezinárodní den nevidomých 
 

Na 13. listopadu připadá Mezinárodní den 
nevidomých. V tento den se roku 1745 se narodil Valentin 
Haüy, který byl prvním učitelem a vychovatelem 
nevidomých dětí a také zakladatelem historicky prvního 
výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé v Paříži 
v roce 1784. 

Tento den má za cíl upozornit většinovou společnost 
na problémy osob se zrakovým postižením. A i nevidomý 
a těžce zrakově postižení na Tyflu ČR, o.p.s. si tento den 
připomněli ve čtvrtečním odpoledním klubu na pobočce 
Fritzova 2 v Jihlavě. Pan Strnad nám připravil promítání 
fotografií z našich společných výletů. Zavzpomínali jsme 
na nejhezčí okamžiky z celého roku. Prohlédli jsme si 
pletené a keramické výrobky z dílen Tyfla ČR, o.p.s. Měli 
jsme možnost si zahrát společenské hry speciálně 
upravené pro nevidomé, jako člověče nezlob se, šachy, 
piškvorky. Užili jsme si společně příjemné odpoledne. 
Děkujeme.  

 

Podzimní členské shromáždění ON 2017 
 

Dne 24.11.2017 se uskutečnilo členské shromáždění 
Organizace nevidomých z.s. v jejich sídle v Jihlavě. 
Shromáždění zahájil předseda ON Pavel Hegner. Byla 
projednána zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a plán 
činnosti na rok 2018.  
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Po schválení usnesení proběhla beseda s prodejnou 

kompenzačních pomůcek Numex s.r.o. Brno, kde nám 
byly předvedeny novinky, jako mluvící pásmo 
s vodováhou, Mluvík, kuchyňská váha s hlasovým 
výstupem, atd. Besedovalo se více než 2 hodiny a o 
vyzkoušení pomůcek byl velký zájem. V závěru proběhlo 
posezení u kávy s reprodukovanou hudbou. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu 
našeho shromáždění. 

 
Turnaj v Showdownu jednotlivců v Jihlavě 

 

V sobotu 26.11.2017 v 10:00 dopoledne na pobočce 
Tyflo ČR, o.p.s., Fritzova 2 jsme slavnostně zahájili 
podzimní turnaj showdownu jednotlivců.  

 

Tentokrát se soutěžení účastnilo 12 hráčů z celé 
České republiky. Hráli jsme až do pozdních odpoledních 
hodin na dvou stolech ve třech skupinách. Všem 
zúčastněným moc děkujeme za skvělou sobotu a 
gratulujeme vítězům: Na 3. místě Tomáš Rys – Tandem 
Brno, 2.místo získal Jaromír Vospěl – Tyflosport Praha a 
celkovým vítězem se stala Helena Křiváčková – Tyflosport 
Praha. Poděkování patří i našim pečlivým rozhodčím 
Renatě Vítků, Miladě Rokosové a Václavovi Doležalovi. 
Už teď se těšíme na další společné hraní na jaře 2018. 
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SOCIÁLNÍ  OKÉNKO 
 

Informace č.: 86 – 2017,  (Senát návrh zák. - tisk 207) 

Navrhovaná změna odstraní dvojí přístup k čerpání příspěvku 

na mobilitu pro dva různé příjemce, jejichž jediná rozdílnost za 

stávajícího stavu je v tom, že jeden příjemce je uživatelem 

sociálních služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a 

pouze z tohoto důvodu musí dokladovat použití příspěvku na 

mobilitu, přičemž úhrada za pobyt v tomto pobytovém zařízení 

sociálních služeb nezahrnuje bezplatné zabezpečení dopravy 

pro tohoto uživatele sociálních služeb, oproti druhému příjemci, 

který dokladuje použití pouze čestným prohlášením. 

Navrhovanou změnou se tak odstraní neodůvodnitelná 

nespravedlnost a zjevná diskriminace osob se zdravotním 

postižením - příjemců příspěvku na mobilitu oproti skupině 

druhé, která není jeho příjemcem. 

Domníváme se, že největším smyslem předkládaného návrhu 

změny zákona je umožnit, aby ústavní zařízení mohla 

organizovat více různých zájezdů pro své klienty.  Klienti by z 

příspěvku na mobilitu mohli na tyto zájezdy přispívat. Proto se 

domníváme, že případné schválení zákona bude v zásadě 

prospěšné.  

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 

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

cr/1833-informace-c-78-2017-stazeni-narizeni-vlady-k-eet.html 

7 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

 

 

HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 
 

Nechme hovořit jihlavský tisk: 

Charakteristickým však pro několik inteligentních a 

dobře situovaných návštěvníků je to, že nechtěli zaplatit i 

nízké vstupné a museli být několikrát upomínáni. 
 

V české/dnes národní/ žen došlo v roce k 

organizování mistrovských soutěží, lépe řečeno k zapojení 

jihlavských žen do těchto soutěží. Jejich start nebyl však 

zrovna úspěšný. Hned v prvním utkání narazily na mistra 

Moravy SK Kyjov a odešly poraženy 6:0. Nežli tuto 

kapitolu uzavřeme událostmi  kopané, zmíníme se ještě 

krátce o významnějších sportovních zajímavostech 

ostatních odvětví z roku 1924 a 1925. 
 

Lehcí  atleti SK Jihlava uspořádali v květnu 1924 

přespolní běh na 4 kilometry. Zvítězil Bártů z SK Telč za 

14, 58: 8 minuty před  klubovním kolegou Křížem, který 

docílil čas 15 minut. Teprve třetí místo obsadil  Hlavatý z 

pořádajícího klubu za 15,56 minut. 
 

V srpnu 1925 zvítězil v pětiboji Čarek z SK Jihlava. 

Tenisté dokončili koncem června 1925 stavbu tří 

tenisových dvorců na hřišti u krajského soudu.                                                                                                                    

 
pokračování příště 
Nech 
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ADVENTNÍ ČAS ROKU 2017 
 
 Advent (z latinského adventus: příchod, myšlen příchod 
Ježíše Krista) je v katolické církvi přípravná doba na 
Vánoce. Tato doba trvá zhruba čtyři týdny a začíná první 
adventní nedělí tento rok 3. prosince, kdy začíná i církevní 
rok. Advent 2017 je dlouhý celkem 22 dní a končí letošní 
rok netradičně 4 adventní nedělí 24.prosince svátkem 
Adama a Evy, tedy Štědrým dnem. Příští den 25. prosince 
(Narození Páně) začíná doba vánoční, která končí v neděli 
následující po 6. lednu (Zjevení Páně). Vlastní kalendářní 
datum adventních nedělí je pohyblivé, protože čtvrtá 
adventní neděle připadá vždy na neděli před 
25. prosincem. 
 

Mezi symboly adventu patří adventní věnce se čtyřmi 
svíčkami, přičemž každou adventní neděli se zapálí jedna 
svíčka. Adventní věnec můžete koupit nebo si jej vyrobit 
doma. Na výrobu se používá jehličí, svíčky, jeřabiny, šišky, 
mašle a další ozdoby. Adventní věnec se dává na stůl 
nebo si jej můžete pověsit i na dveře (ten se ale 
nezapaluje). 
 

Církevní význam jednotlivých adventních nedělí je 
následující: 
• o první adventní neděli se připomíná druhý příchod 
Krista 
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 druhá adventní neděle (dle novodobé tradice se 
nazývá též bronzová) vyzývá k pokání 

 třetí adventní neděle (stříbrná) vyjadřuje radost z 
blížící se oslavy narození Páně 

 čtvrtá adventní neděle (zlatá) je již ve znamení 
příprav na slavnost Narození Páně 

 

Vánoční tradice v historii 
 

Po důkladné přípravě na Vánoční svátky během Adventu 
se nejvíce těšíme na samotný Štědrý večer. U každého 
tyto sváteční chvíle probíhají trochu jinak. Většina z nás si 
nedokáže představit Vánoce bez ozdobeného stromečku. 
Ale odkud vůbec tento zvyk k nám do ČR přišel? 
Pravděpodobně můžeme poděkovat Kolumbánovi 
z Luxeuilu a Bobba, který žil v 6. století a byl misionářem 
v Bretani a Burgundska. Právě on jako první ozdobil 
ohnivými kříži jehličnan, kteří pohani uctívali o zimním 
slunovratu. V ČR poprvé rozsvítil stromeček v pražské vile 
ředitel Stavovského divadla Jana K. Liebicha roku 1812. 
Už za třicet let se začaly prodávat stromky běžně, 
zpočátku hlavně jedle, pak je nahradily smrky a borovice. 
Zvyk stavět rozsvícené vánoční stromky na veřejná 
prostranství se v Evropě ujal po první světové válce, u nás 
poprvé v Plzni roku 1925.  
 

Vrcholem večera je společné setkání u štědrovečerního 
stolu s našimi nejbližšími.  
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Dříve se na stolech objevoval spíše hrách, čočka, 
bramborová či rybí polévka, tradiční kuba z krup, u 
bohatších i kapr.  
 

Po celý den se lidé postili, aby viděli večer zlaté prasátko. 
Půst má ukončit první hvězda na obloze, poté se 
zapalovala svíčka a všichni zasedli ke společné večeři. I 
prostírání stolu mělo svá pravidla a nezapomínalo se ani 
na hospodářská zvířata. Večeři dříve zakončovala 
vánočka a vánoční cukroví a až všichni dojedli, teprve 
potom se mohlo vstát od stolu, aby se v příštím roce 
rodina opět celá sešla. Potom se už u ozdobeného 
stromku zpívali koledy, které se opakovaly každý večer, až 
do odstrojení stromku. Vzpomeňme i na strojení jesliček a 
postupné přidávání figurek podle biblických událostech. 
 
Zdroj: https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/vanoce 
 

 

Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce… 
a Silvestr ať vykouzlí 

štěstí, lásku, úsměv na tváři, 
ať se Vám v novém roce všechno vydaří !  

To vše Vám přejí zaměstnanci 
 

Organizace nevidomých z.s.  
a  Tyflo ČR o.p.s. 
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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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V měsíci prosinci oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Brož Eduard Praha 3 - Vinohrady 

Dočekal Vladimír Jihlava 

Dokulil Josef Náměšť nad Oslavou 

Doležalová Božena Jihlava 

Horský Zdeněk Praha 10 - Uhříněves 

Hošková Erika Jihlava 

Chmelařová Jarmila Janov u Krnova 

Kacafírek Ladislav Třebíč 

Malečková Eva Jihlava 

Matal Vlastimil Jeseník 

Měchura Stanislav Praha 5 - Hlubočepy 

Nováková Alžběta Jihlava 

Novotná Jana Jihlava 

Rytychová Ivana p. Větrný Jeníkov 

Větrovcová Vlasta Jihlava 

Vlčková Kateřina 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: Eva Polzerová 

Osobní asistence: Pavel Matějka,  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  

 

 

 


