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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.brno@seznam.cz.  

Sdělte nám prosím, 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 z.s. 
                                                                                          Pavel Hegner 

        Předseda ON 
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PRAVIDELNÉ  AKCE V ROCE  2023 
 

 
 

Každý týden v úterý trénink showdownu klubovna 
Organizace nevidomých z.s., Jiráskova 3960/32, od 
15:00 hod. Vede: Pavel Hegner Kontakt: telefon 
776 805 838 

 

Každých 14 dnů - liché 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: Ilona Röderová, Marta Smejkalová 

Kontakt: P. Hegner, telefon 776 805 838 
 
 

Každý čtvrtek od 15:00 hodin Klub pro pro členy 
Organizace nevidomých z.s., Jiráskova 3960/32, Jihlava  
Vede: Pavel Hegner, kontakt: telefon 776 805 838 
 
 

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 a Tyflo ČR mají výrazné 
slevy!!! 
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AKCE NA LEDEN 2023 
 
 

1. 1.   Novoroční ohňostroj v 17:30 hodin - Masarykovo 
náměstí Jihlava. 

 
 

5. 1.  Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, zamyšlení 
nad náplní klubových čtvrtků - nové nápady!, v 
klubovně Organizace nevidomých z.s., Jiráskova 
3960/32, 586 01 Jihlava od 14:00 hodin. 

 
 

 12. 1.  Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé 
a slabozraké od 14:00 hodin v klubovně ON, 
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava od 14:00 
hodin. - Václav Doležal, Jan Strnad, Jozef 
Pokorný. 

 
 

 19. 1.  Soutěžní odpoledne od 14: 00., pobočka Jihlava 
„Vím či nevím” klubovně Organizace nevidomých 
z.s., Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava od 14:00 
hodin. 

 

26. 1.  Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé 
a slabozraké od 14:00 hodin v klubovně ON, 
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava od 14:00 
hodin.  vede Václav Doležal, Jan Strnad.  

 

AKCE NA ÚNOR 2023 
 

2. 2.   Klub - setkání klientů Tyfla i členů ON, v 
klubovně Organizace nevidomých z.s., Jiráskova 
3960/32, 586 01 Jihlava od 14:00 hodin. 
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4. 2.  Zájezd do Polska, Kudowa-Zdrój, za nákupy na 
trhy 2023,  cena: 250,- Kč za dopravu. 

 

9. 2.  Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé 
a slabozraké od 14:00 hodin v klubovně ON, 
Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, vede Václav 
Doležal, Jan Strnad. 

 

16. 2.  Beseda o speciálních pomůckách pro slabozraké 
od 14:00 hodin klubovně ON, Jiráskova 3960/32, 
586 01 Jihlava. 

 

17. 2.  20. Benefiční ples pořádaný spol. Tyflo ČR , 
o.p.s. v restauraci Zezulkárna od 20:00 hodin. K 
poslechu a tanci hraje vyhlášená hudební skupina 
Triomix. Zveme vás, přijďte společně s rodinnými  
příslušníky, kamarády, přáteli i známými. 

 

17-19.2.  20. Benefiční ples s doprovodným víkendovým 
programem, vycházka, koupání ve Vodním ráji 
Jihlava, 18. večer posezení při hudbě  v klubovně 
ON,  Jiráskova 3960/32, 586 01  Jihlava. 

 

23. 2.  Promítání fotografií  s komentářem pro nevidomé 
a slabozraké od 14:00 hodin, klubovně ON – 
Václav Doležal, Jan Strnad, Jozef Pokorný. 

 
 
 

 
změna data, místa a času vyhrazena 
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BRNĚNSKÉ VÁNOCE 
 

6.12. - 8.12.2022 jsme se zúčastnili vánočního prodeje a 
hudebního i kulturního programu u vánočního stromu na 
Náměstí svobody v Brně. Od 9:30 do 20:30 hodin jsme 
nasávali specifickou atmosféru vánočního náměstí a jako 
členové a klienti Organizaci nevidomých z.s. a Tyflo ČR 
o.p.s. jsme na svém stánku ukazovali a prodávali naše 
výrobky společně s dalšími stánky neziskových organizací. 
Probíhalo zde zdobení cukroví, balení dárků, ochutnávka 
tradičních jídel, příprava sváteční tabule a v neposlední 
řadě také Vánoční pošta. Členové i klienti organizací 
zejména ze sociální oblasti z celého Brna zde prodávali 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 tvořili 
klienti Organizace nevidomých z.s. a Tyfla ČR o.p.s.. 
Všem, kteří se podíleli na výrobě a prodeji i těm co přispěli 
svým nákupem, děkujeme.  
 

 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ ON A TYFLO ČR 
 

Dne 22. 12. 2022 se uskutečnilo v odpoledních hodinách 
předvánoční posezení uživatelů služeb Tyflo ČR o.p.s., 
pobočky Jihlava a členů ON Jihlava. Na tuto akci byla naší 
paní masérkou a milou kamarádkou Ivanou Rytychovou 
přizvána paní Jana Vystrčilová, s kterou jsme rádi 
poseděli, při čtení vánočního příběhu a povídání.   
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Také jsme si při harmonice zazpívali i vánoční koledy a 
staré známé šlágry a zatancovali si. Akce to byla velmi 
zdařilá, bylo připraveno i bohaté pohoštění. Odcházeli 
jsme předvánočně naladěni s přáním, že se zde po roce 
opět rádi sejdeme. 
 

SILVESTR 2022/2023 V KLUBOVNĚ ON  
 

Jako již tradičně, i letos se v naší klubovně konal Silvestr. 
Jeho přípravy začaly již v dopoledních hodinách a to 
nákupy čerstvých potravin a nápojů pro silvestrovské 
pohoštění. A tak se mohlo začít s mazáním, zdobením 
chlebíčků a jednohubek, nandávání cukroví i slaných 
pochutin k pivu či vínu a s aranžováním silvestrovské 
tabule. Letos se nás sešlo 10, ale nic na tom nezměnil 
fakt, že jsme si to i tak náležitě užili. Při konzumaci 
připravených jídel i nápojů nám s vervou vyhrávala, 
Romanka Pokorná a z televize program Šlágr k tanci i ke 
zpěvu zněly písně na přání. Povídali jsme si vtipy, různé 
historky ze života a připomněli jsme si zážitky ze 
společných setkání, ať už z klubu, plavání, bowlingu, 
turistiky, z našich rekondičních pobytů a soutěží. Čas 
neúprosně běžel a tak jsme se začali náležitě připravovat 
k důstojnému ukončení starého roku a k přivítání roku 
nového, kdy se v  přesně s dvanáctým úderem  nalil 
zlatavý mok a přišly na řadu gratulace a určitě si každý z 
nás dal tajně nějaké to svoje přání a předsevzetí do 
nového roku 2023.  
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SOCIÁLNÍ OKÉNKO 
 

Informace č.: 2 – 2023 (Sleva na telekomunikační služby) 

Vážení přátelé, 

dostáváme od vás spoustu dotazů, jak je to se slevou na 
telekomunikační služby. 

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu 
jsou od 1. ledna 2023 povinny 4 společnosti (T-Mobile 
Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 
Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu 
zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši 
maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na 
mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, 
případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. 
Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito 
společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. 
Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na 
alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. 

Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených 
společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou 
ze služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v 
rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. 
O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené 
osoby a osoby s nízkými příjmy. 
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Zdravotně postiženými osobami se rozumí: 

1. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické 
hluchoty, 

2. držitel průkazu ZTP/P, 
3. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni 

II (středně těžká závislost), stupni III (těžká 
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-
li o nezletilou osobu, spotřebitel, který o ni osobně 
pečuje, nebo 

4.  spotřebitel, který vychovává nebo který osobně 
pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do 
péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu a která je držitelem průkazu 
podle písmene a) nebo b). 

Osobou s nízkými příjmy se rozumí osoba: 

1.  jejíž započitatelný příjem za uplynulé kalendářní 
čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, 
jde-li o jednotlivce, nebo 

2.  která žije v téže domácnosti s dalšími osobami a 
součet jejího započitatelného příjmu a 
započitatelných příjmů těchto osob za uplynulé 
kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek 
životního minima osob žijících v této domácnosti. 
 

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ CENOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 
Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, kontaktuje 
jednoho poskytovatele ze 4 výše uvedených.  
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Při žádosti o cenové zvýhodnění doloží, že je oprávněnou 
osobou a jakou službu chce čerpat. Zdravotně postižené 
osoby předloží poskytovateli příslušné doklady (ZTP, 
ZTP/P), případně oznámení nebo rozhodnutí o přiznání 
příspěvku na péči nebo rozhodnutí příslušného orgánu o 
svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů (více 
podrobností viz § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 500/2021 Sb.) 
Osoba s nízkými příjmy předá poskytovateli služby čestné 
prohlášení. 
Vzor čestného prohlášení, včetně postupu pro jeho 
vyplnění s aktuálními částkami životního minima, zveřejní 
ČTÚ v tomto týdnu na svých webových stránkách. 
NRZP ČR bude tuto věc sledovat a dále vás informovat. 
 
Přeji vám všechno dobré. 
S pozdravem 
                                     Mgr. Václav Krása 
                                    předseda NRZP ČR 
 

HISTORIE  SPORTU 
KAPITOLA PATNÁCTÁ 

JE STRUČNÝM OBRAZEM SPORTOVNÍHO DĚNÍ V 
JIHLAVĚ: ZÁPAS, ŠACHY, TENIS, MOTORISMUS, 

HÁZENÁ, ALE O KOPANÉ ANI SLOVO. 

Sportovní život Jihlavy byl stále rozmanitější a jeho 
obsáhlé a podrobné popisování vyžádalo by si nikoliv 
pouze publikaci, ale objemnou kroniku.  
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Spokojme se proto v této kapitole jen stručnými daty 
o významnějších sportovních událostech z let 1932 až 
1938, tak jak šly za sebou. V únoru 1932 byl v SK Jihlava 
založen odbor stolního tenisu, či jak se dříve říkalo - 
tabletenis. Předsedou odboru byl zvolen primář MUDr. 
Krystín, jednatelem Karel Kryštůfek. 

Těžcí atleti AK Helas nadále navštěvovali okolí 
Jihlavy a úspěšně propagovali svůj oblíbený sport, ovšem 
vždy s patřičnou reklamou, o čemž svědčí zpráva 
Jihlavských listů z 12. 3. 1932. 

„AK Helas Jihlava byl 5. března hostem SK Polná a 
propagace těžkoatletického sportu se zúčastnilo z Polné 
400 osob (!!!), z Jihlavy 30, z Humpolce 6 (též světový 
mistr v zápase řeckořímském p. Příborský, vážící 134 kg) a 
z Luk 4 osoby. Výkony při vzpírání břemen byly velice 
pozoruhodné. Jihlavský borec Pausar utvořil nový klubovní 
rekord, nadhoz 108 kg. 

Možno počítati, že letos získá mistra nováčků CSR. 
Jen dál! Při dvouminutovém exhibičních boxu předvedla 
dvojice E. Orság z Jihlavy a Gizling z Polné pěkný výkon, 
průběh místy rušný. V jednotlivých zápasech zvítězili: 
Pacner, Vítkovský a Syrový. Světový mistr p. Příborský se 
pro zranění nezúčastnil ... . . Dále si článek pochvaluje že 
díky dobré propagaci, je těžká atletika na postupu a 
těžkoatletické odbory byly již ustaveny v Polné, Humpolci 
a Lukách nad Jihlavou.  

 

B. Nechvátal, 50 Let Českého sportu v Jihlavě          pokračování příště 
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
 
 

V měsíci lednu oslaví tito členové ON 
 své narozeniny: 

 
 

Červenka Vilém Rokycany 
Dvořáčková Dana Jihlava 
Havlíčková Bohumila Praha 9 - Prosek 
Hegner ml. Pavel Chválkov u Kamenice n/L 
Chmelař Robert Janov u Krnova 
Klimešová Alena Jihlava 
Šmahelová Marie Jihlava 
Šouláková Ladislava Telč 
Zámek Evžen Jihlava 

 

Vážení oslavenci, gratulujeme Vám,  
 a k narozeninám,  přejeme vše nejlepší. 

 

Významné dny osob se zdravotním postižením 
 

 4.  1.  Světový den Braillova písma 
29. 1.  Světový den boje proti lepře 
31. 1.  Světový den pomoci malomocným 
 
 4.  2.   Světový den rakoviny 
11. 2.  Světový den nemocných a trpících 
20. 2.  Světový den sociální spravedlnosti 
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POZVÁNKA  
 

Organizace nevidomých z.s. Vás srdečně zve na 
členské shromáždění, které se koná: 
 

DNE: 31. 3. 2023 - pátek v 15:00 hodin 
 

KDE: Klubovna Organizace  nevidomých z.s., 
Jiráskova  3960/32, 586 01 Jihlava  

 

DOPRAVA:  na místo konání se dostanete: z hlavního vlakového 
nádraží trolejbusem „A“. Vystoupíte na Masarykově náměstí Horní. 
Přejdete silnici na protější zastávku, nastoupíte do trolejbusu C. 
Vystoupíte na zastávce U Městských domů. Pokračujete ve směru 
jízdy a na první světelné křižovatce přejděte silnici v přímém směru 
a odbočte doprava. Po sto metrech dojdete k panelovému domu, 
kde je Organizace nevidomých z.s. v 9. patře. 
 

PROGRAM: 
1. Zahájení 
2. Volba komisí 
3. Zpráva o činnosti od 25. 11. 2022 - 31. 3. 2023 
4. Zpráva o hospodaření za rok 2022 
5. Plán práce na rok 2023 
6. Diskuse 
7. Návrh na usnesení 
8. Závěr 
9. Beseda 

 

Po ukončení bude možnost posezení. 
Po dohodě je možno zajistit ubytování nebo doprovod. 
 

Srdečně Vás i Vaše přátele zve  
    Pavel Hegner - předseda  
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POSKYTUJEME TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Osobní asistence  
 

Průvodcovské a předčitatelské služby  
 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením  

 
  

Zařízení poskytovatele: 
Organizace nevidomých z.s., středisko Jihlava (Jiráskova 
3960/32, Jihlava, 586 01 Jihlava 1) 
Organizace nevidomých z.s., středisko Brno 
(Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 12) 
Organizace nevidomých z.s., středisko Praha (Dělnická 
1020/54, Praha 7-Holešovice, 170 00 Praha 7) 
 

V případě zájmu o sociální službu pro vás, vašeho 

příbuzného nebo známého, volejte nebo pište na 

uvedené kontakty: 
 

telefon  608 805 838 

telefon  776 805 838 

e-mail: 

středisko Jihlava on.jihlava@seznam.cz 

středisko Praha on-praha@seznam.cz 

středisko Brno on.brno@seznam.cz 

 
 

13 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=229eaed5889b1330fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1632224260184_4


 

 

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 převážně s doprovody 
nevidomých v Jihlavě i mimo, s přípravou jednorázových i 
pravidelných akcí, a také s administrativou v organizaci. 

 
Pomáhejte s námi! 

Kontaktujte nás na e-mailu: on.brno@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. 
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Časopis vydává: 

Časopis vydává: 

Organizace nevidomých z.s. 
Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno 

E-mail: on.brno@seznam.cz 
Tel.: 776 805 838, 608 805 838 
www.organizacenevidomych.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


