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PANORAMA 

Časopis nejen pro zrakově 
postižené 



 

 

 

Vážení čtenáři!  
 
Do rukou se Vám dostává první číslo r.2018 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  2018 
 

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 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 

 

11.1. Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé a 
slabozraké od 14:00 v klubovně Tyfla, Fritzova 2, 
Jihlava – Václav Doležal, Jan Strnad 

 

18.1. Soutěžní odpoledne od 14: 00 v Tyflo ČR  o.p.s., 
pobočka Jihlava „Vím či nevím“ 

 

25.1. Beseda s pracovnicí z Úřadu práce Jihlava 
 

 

Významné dny osob se zdravotním postižením 

LEDEN 
 

 

  4.1. Světový den Braillova písma 

29.1. Světový den boje proti lepře 

31.1. Světový den pomoci malomocným 
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PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR  2018 
 

1.2. Klub, klubovna Tyflo ČR o.p.s., Fritzova 2, Jihlava  
od 14:00 hodin   

 

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

 

16.2.-18.2. 15.Benefiční ples s doprovodným víkendovým 
programem  

 

17.2. Doprovodný program k plesu – vycházka, koupání ve 

Vodním ráji Jihlava, večer posezení při hudbě na 

Tyflu, Fritzova 2, Jihlava 
 

22.2.  Beseda o speciálních pomůckách pro slabozraké od 

14:00 hodin na Tyflu 

 

Významné dny osob se zdravotním postižením 
ÚNOR 

 
  4.2. Světový den rakoviny 

11.2. Světový den nemocných a trpících 

20.2. Světový den sociální spravedlnosti 
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POZVÁNKY  NA AKCE 2018 

 
 

16. 2. 15. Benefiční ples a víkendový pobyt v Jihlavě. 
 

   3.3.  Soutěž ve čtení a psaní bodového písma, začátek  
  od 10:00 hodin v Jihlavě. 
 

 9.-11.3.   Dunajská Streda – termální lázně 
 

     21.4.    Laa an der Thaya – termální lázně 
 

 26.5.-2.6.    Slovensko/Podhájska – termální lázně 
 

7.-15.6.    Devídenní  letecký pobytový zájezd  do  Turecka 
HOTEL LIGHTHOUSE  

 

22.-24.6. Zdravotně rehabilitační pobyt 29. ročník 
sportovních her „OLYMPIÁDA ZRAKOVĚ 
POSTIŽENÝCH“ ve Svratce                

 

21.-28.7.    Rekreace – středisko Líchovy 
 

   4.-11.8.   Týdenní sjíždění řeky Vltavy 
 

 18.-25.8.  Kulturní týden v Brně 
 

31.8.-9.9.  Desetidenní rekreační pobyt do Chorvatska -         
Makarská Riviéra 

 

       6.10.    Zájezd do vinného sklepa ve Znojmě 
 
 

Pro další informace a závaznou přihlášku volejte 
776805838, nebo pište na e-mail: tyflo@seznam.cz 

 
                                    6 
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BAREVNÉ  VÁNOCE 
na Krajském úřadě Vysočina 

 
Dne 7.12.2017 se od 9:30 do 15:30 uskutečnily Barevné 

Vánoce v sídle Krajského úřadu, kde mohli návštěvníci 

nasát vánoční atmosféru. Probíhalo zde zdobení cukroví, 

balení dárků, ochutnávka tradičních jídel, příprava 

sváteční tabule. Byl k dispozici také fotokoutek a 

v neposlední řadě také Vánoční pošta. Organizace 

zejména ze sociální oblasti z celého Kraje Vysočina zde 

prodávaly své výrobky, které pocházely z jednotlivých 

činností organizací. Naše organizace prodávala výrobky 

z keramiky, například hrnky a v neposlední řadě oblečení 

pletené z vlny, jako jsou například šály, čepice a ponožky, 

které jistě přijdou vhod v chladných zimních dnech. 

Všechny výrobky  tvořily klienti Organizace nevidomých 

z.s. a Tyfla ČR o.p.s. Celkem se prodejem utržilo  přes 

2000 korun. Všem, co přispěli svým nákupem, děkujeme.   

 

SOCIÁLNÍ  OKÉNKO 
 

Informace o způsobu hlasování 

při volbě prezidenta republiky na území České republiky 

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 
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Volba prezidenta republiky se koná ve dvou dnech, 

na území ČR v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 a 

v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00. 

Voličem pro volbu prezidenta republiky je státní 

občan ČR, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 

2018, dosáhl věku nejméně 18 let.  

Volit může občan, který prokáže totožnost a státní 

občanství platným občanským průkazem, nebo platným 

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky nebo cestovním průkazem.  

Pokud nemůžete volit v místě svého trvalého pobytu, 

můžete si zřídit voličský průkaz, který opravňuje 

k hlasování v jakékoliv volebním okrsku na území ČR.  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 

přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací 

lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, 

nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 

vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný 

volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem 

vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a 

popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. 

Pokud se ze závažných, zejména zdravotních nebo 

rodinných, důvodů nemůže volič dostavit do volební 

místnosti, může požádat o hlasování do přenosné volební 

schránky. 
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V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů 

potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z 

celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, koná 

se druhé kolo volby prezidenta republiky za 14 dnů po 

začátku prvního kola volby. 

 
http://www.nrzp.cz/images/PDF/infoletak_volba_prezident
a_2018.pdf 

 
Informace č.: 100 - 2017 (EET + formuláře ÚP) 

 

Vážení přátelé,  

asi jste již četli, že Ústavní soud 15. 12. 2017 zrušil 
část zákona o evidenci tržeb, tzv. zákon o EET. 
V současné době se na nás obrací řada nevidomých, 
kteří jsou OSVČ, jak je to vlastně s tím, že Nařízení 
vlády je osvobodilo z povinnosti vést elektronickou 
evidenci tržeb, ale rozhodnutí Ústavního soudu zrušilo 
možnost vydávat Nařízení vlády, které by měnilo okruh 
osob osvobozených od aplikace zákona o EET.  

Nevidomí OSVČ se nemusí ničeho obávat, protože 
Ústavní soud sice zrušil možnost měnit okruh povinných 
osob o EET, ale zároveň zrušil i III. a IV. etapu EET, 
které měly vstoupit v platnost k 31. 3. 2018 a 30. 6. 
2018.  
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Vážení přátelé, v souvislosti s blížící se účinností 

novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se 

zdravotním postižením jsme zjišťovali, jak je to 

s elektronickými formuláři žádostí o kompenzační 

pomůcky. Nové formuláře budou umístěny na portál 

Úřadu práce 1. 1. 2018. Tudíž v současné době lze 

podat žádosti pouze na starých formulářích.  
 

Přeji Vám všechno dobré. 

      Mgr. Václav Krása 

      předseda NRZP ČR 

 

zdroj: http://nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-
cr/1873 informace-c-100-2017-eet--formulare-up.html 

 

V neděli 17. prosince 2017 zemřel ve věku 72 let po 
dlouhé nemoci, pan Otmar Cvrkal ze Svitav, dlouholetý a 
obětavý místopředseda Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR. Pan Otmar Cvrkal, po celý svůj život pracoval 
ve prospěch osob se zdravotním postižením. Byl 
organizátorem programů, které pomáhaly lidem se zdravotním 
postižením. Je držitelem ceny MOSTY NRZP ČR a Duhového 
křídla, které uděluje Krajská rada NRZP, společně 
s Pardubickým krajem…Otmare, budeš v našich srdcích. 

  

Za předsednictvo NRZP ČR: Mgr. Václav Krása, předseda 
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HISTORIE ČESKÉHO SPORTU 

 
Lawn-tenisový odbor Akademického klubu poráží 

v červenci 1925 družstvo německých studentů v poměru 
4:1. V tomto utkání došlo k senzaci, když Babička poráží 
juniorského mistra Vídně Wiedemanna 2:1, na sety 6:1, 
5:7 a 6: 1.  

Na podzim r. 1925 pořádal SK  Jihlava velký 
Sportovní den. V rámci těchto sportovních slavností se 
Jihlava dočkala další významné události. Byli to tentokráte 
motocyklisté, kteří závodili na okruhu Jihlava-Velká Bíteš- 
Jihlava, který měřil 106 km. V kategorii do 350 ccm zvítězil 
Medek na BSA za 1,44 hod. v kategorii do 600 ccm 
Pekárek na Indianu za 1,43:50 hod. a v kategorii sidecarů 
Ložinský na BSA za 1,55:45 hod. 

Jak vidět, sportovní obzory se pomalu a jistě 
rozšiřovaly a sport a tělovýchova získávaly stále více a 
více příznivců. Ale tehdejší tisk bral tuto skutečnost jen 
velmi liknavě na vědomí. Svědčí o tom stesk Jihlavských 
listů z 30. května na to, že jejich sportovní rubrika je zatím 
jediná, která se věnuje zprávám a informacím tohoto 
druhu.  

Jak jsme již naznačili, závěr této kapitoly patří kopané.       

                                                                                   
              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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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 

V měsíci lednu oslaví tito členové ON své narozeniny: 

 

Červenka Vilém Rokycany 

Havlíčková Bohumila Praha 9 - Prosek 

Hegner ml. Pavel Chválkov u K.n/L 

Honsová  Dagmara  Brno  

Hroudová Melania Jihlava 

Chmelař Robert Janov u Krnova 

Klimešová Alena Jihlava 

Kulhánková Marie Brno 

Šmahelová Marie Jihlava 

Šouláková Ladislava Telč 

Tégl Zděněk Humpolec 

Zámek Evžen Jihlava 
 
 

Vážení oslavenci, gratulujeme vám k narozeninám, 
přejeme vše nejlepší. 

 
 
 
 
 
 
 
 

13 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



 

 

 

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  

 

 

 


