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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 

 

Název společnosti:  TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. 

Právní forma:   obecně prospěšná společnost 

Sídlo:     Nad Plovárnou 5, 586 01 JIHLAVA 

Telefon, fax:    567 330 082 

e-mail:   jihlava@tyflocentrumjihlava.cz 

IČ: 269 08 042 

DIČ: 314-269 08 042 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., oblastní odbočka  Křížova č.1 

Jihlava, číslo účtu: 1468239329/0800 

Č. zápisu v rejstříku OPS: Krajský soud v Brně, rejstřík OPS, oddíl O, vložka 225 

www stránky:   www.tyflocentrumjihlava.cz 

Statutární orgán:   Mgr. Viktor Dudr, předseda správní rady – do 8. října 2008 

Dr. Břetislav Verner, předseda správní rady – 

od 1. listopadu 2008 

Zakladatel:    Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Krakovská 21, Praha 1 

IČ: 65399447 

 

Správní rada 

 Mgr. Dudr Viktor - předseda správní rady, do 8. října 2008 

 Dr. Břetislav Verner - předseda správní rady, od 1. listopadu 2008 

 Mgr. Táňa Křížová, od 15. prosince 2008 Josef Stiborský 

 Ludmila Bouzková 

mailto:jihlava@tyflocentrumjihlava.cz
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Dozorčí rada 

 Jana Skálová - předsedkyně dozorčí rady 

 Eva Tručková 

 Zdeněk Šána 

 

2. SEZNAM PRACOVNÍKŮ TYFLOCENTRA JIHLAVA,O.P.S. 

 

Erika Fojtlová, DiS.  ředitelka a sociální pracovník, do II. kvartálu 2008 

Kamila Musilová, DiS. ředitelka a sociální pracovník, od II. kvartálu 2008 

Marie Fialová  pracovník v sociálních službách, do 31. ledna 2008 

Radovan Jakubík  pracovník v sociálních službách 

Jiří Šťastný   pracovník v sociálních službách, lektor výuky PC  

Adéla Bodišová  uklízečka    
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3. PRACOVNÍCI TYFLOCENTRA JIHLAVA, O.P.S. 

V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE 

 

Níže je vyobrazena organizační struktura pracovníků TyfloCentra Jihlava, 

o.p.s. dle jednotlivých registrovaných služeb podle zákona 108/2006 Sb. Tato 

organizační struktura je platná od II. kvartálu 2008 do konce roku 2008. Každá barva 

odpovídá jedné registrované službě. 

 

 

4. POSLÁNÍ A CÍLE SPOLEČNOSTI 

 

Díky svému handicapu jsou osoby se zrakovým postižením často vyřazeny 

z běžného života společnosti. Je pro ně těžké se vyrovnat s tím, že se musí naučit 

dělat hodně věcí, které pro ně bylo dříve běžné vykonávat jako většina společnosti, 

jiným způsobem. Handicapovaní lidé se cítí být omezeni v přístupu ke vzdělání, 

k práci a také k společenskému uplatnění. Dlouhodobé neuspokojování tužeb, cílů a 

přání, i uvnitř primárních skupin, vede k postupnému snižování sebevědomí, aktivity 

a často k omezování kontaktů s okolím a postupné izolaci. 

 

Ředitel organizace, 

Odborné sociální 

poradenství – sociální 

pracovník – Kamila 

Musilová, DiS. 

 

 

 Průvodcovské a 

předčitatelské služby  - 

pracovník v sociálních 

službách – Radovan 

Jakubík 

 

Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením - pracovník 

v sociálních službách – 

Jiří Šťastný 

 

Sociálně aktivizační 

služby pro seniory a 

osoby se zdravotním 

postižením – uklízečka – 

Adéle Bodišová 
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Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. je 

pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům kraje Vysočina dosáhnout maximální 

možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života. 

 

Cílem společnosti je občany s těžkým zrakovým postižením motivovat 

k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu, 

odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při zvládání 

obtížných životních situací. Dále pak zajistit návaznost služeb sociální intervence pro 

občany s těžkým zrakovým, příp. zrakovým a jiným postižením v rámci kraje 

Vysočina, zajistit spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, 

rekvalifikaci a další speciální služby. Integrací nevidomých a slabozrakých lidí chce 

minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového 

postižení.  

 

5. ČINNOST TYFLOCENTRA JIHLAVA, O.P.S. V ROCE 2008 

 

TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. (dále jen TC) poskytuje sociální a tyflotechnické 

služby osobám se zrakovým postižením v kraji Vysočina. TC je registrovaný 

poskytovatel sociálních služeb v registru MPSV. Jde o tyto služby:  

 Odborné sociální poradenství  

 Průvodcovské a předčitatelské služby 

 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

Nabízí aktivity různého typu, které směřují k integraci lidí se zrakovým 

postižením do běžného života společnosti.  

 

 

5.1. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
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Nácvik práce s PC pomůckami 

Tato činnost je jednou z hlavních a nejdůležitějších aktivit TC, protože PC je 

kompenzační pomůcka, která nevidomé a ostatní osoby se zrakovým postižením 

zbavuje závislosti na svém okolí. Po absolvování kurzu jsou nevidomí a ostatní 

osoby se zrakovým postižením schopni samostatného psaní, čtení, vzdělávání, 

získávání informací a také jejich uchovávání. 

Uživatelé mají možnost využít standardních kurzů v trvání 50 hodin, popř. 

podle potřeby využít nástavbových kurzů. Tento kurz vede zkušený lektor s letitou 

praxí, který absolvoval speciální kurz zakončený odbornou zkoušku pro instruktora 

výuky základní obsluhy osobních počítačů se speciální úpravou pro těžce zrakově 

postižené. Tento kurz je akreditován u MŠMT ČR pod číslem 27 431/2007-25-598. 

V rámci standardních kurzů mají uživatelé možnost získat následující 

dovednosti: 

 Výuka základní obsluhy PC 

 Výuka práce s MS Word  

 Obsluha speciálních software pro zrakově handicapované 

 Práce s tištěným textem 

 Výuka zálohování dat 

 Výuka práce s elektronickou poštou 

 Výuka práce s internetem 

 Internetový klub 

Po skončení kurzů nadále poskytujeme technickou podporu HW a SW. 

V roce 2008 absolvovalo kurz PC 6 klientů, což činí 135 hodin výuky.  

 

 

Kurz sociálních dovedností 
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V roce 2008 byl pořádán Administrativní kurz, který seznamoval uživatele 

se Zákoníkem práce. Tento  kurz vedla paní Erika Fojtlová.  

Na začátku roku 2008 začal Kurz anglického jazyka, který vedla dobrovolnice, 

slečna Monika Havlíková, studentka Soukromé vyšší odborné školy sociální Jihlava, 

o.p.s. Všichni účastníci kurzu byli začátečníci, kteří neměli zkušenost s angličtinou. 

Tento kurz vzali jako výzvu. Účastníci byly velice aktivní a sami se začali zajímat o 

slovíčka a fráze používané v běžném životě jako součást každodenní konverzace. Po 

slečně Havlíkové vedení kurzu převzala slečna Musilová, která pokračuje ve výuce 

ve stejném duchu. Již několik uživatelů, kteří navštěvují tento kurz využilo nově 

získaných znalostí v běžném životě. 

V roce 2008 navštívilo kurz sociálních dovedností 17 uživatelů při 133 

kontaktech. 

Masáže 

Tato služba má spíše volnočasový charakter. Masáže provádí nevidomý 

masér, pan Miroslav Liml, jednou týdně. Službu využilo 8 uživatelů při 87 kontaktech. 

Výtvarná dílna 

V rámci této oblíbené činnosti mají uživatelé možnost se i nadále seznamovat 

s nejrůznějšími technikami práce s hlínou. Uživatelé nejčastěji vytváří výrobky, které 

lze zavěšovat, ale také figurky a předměty, vztahující se ke konkrétnímu ročnímu 

období a události pro toto období typické.  

Dílnu navštěvovalo 10 klientů při 136 kontaktech. 

 

Volnočasové aktivity 

Hlavním účelem volnočasových aktivit je aktivizace zbytkových schopností 

klienta k většímu zapojení do života, využíváme také doplňkových forem rehabilitace. 

V rámci volnočasových aktivit pro uživatele pořádáme také nejrůznější besedy 

a přednášky. Jejich zaměření je nejrůznější, reflektuje však především užitím 

v běžném životě. 
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Často také organizujeme výlety, jejichž cílem jsou atraktivní místa, se kterými 

se uživatelé mohou seznámit nejen pomocí zraku a sluchu, ale také hmatu. 

Prostřednictvím výletů posilujeme a obnovujeme s uživateli jejich schopnosti cestovat 

běžnou dopravou, orientovat se v neznámém prostoru a v neposlední řadě také 

stravovat se na veřejnosti v restauračních zařízeních, atd.  

Uživatelé u nás mohou využít zvukovou střelbu jako sport vhodný především 

pro nevidomé, jedná se především o nácvik soustředění a sluchové analýzy. 

Celkově se výše uvedených aktivit zúčastnilo 47 klientů při 605 kontaktech. 

Výběr z nejzajímavějších akcí, které se uskutečnily v roce 2008: 

22. února byla k vidění v Oblastní galerii Jihlava výstava Hmatové sochařství. 

Autorem soch byli nevidomí sochaři se sdružení Slepíši. Této výstavy jsme se 

zúčastnili a seznámili se tak  osobně s Axmanovou technikou modelování.  

8. dubna proběhla v klubovně OO SONS Jihlava beseda s knihovnicí Dagmar 

Vomelovou z oddělení zvukové knihovny Městské knihovny Jihlava.  

31. května se uskutečnil výlet, jehož cílem byla prohlídka zámku a zámecké zahrady 

v Jaroměřicích nad Rokytnou. Cestou jsme ještě stihli navštívit historické centrum 

Moravských Budějovic a pokochat se vyhlídkou do okolí z historické věže. 

3. června v Brně probíhal Den pro nevidomé a slabozraké pořádaný TyfloCentrem 

Brno, o.p.s. Tohoto dne jsme se zúčastnili jako návštěvníci.  

19. června jsme se vypravili do Pelhřimova. Zde jsme navštívili Dům dobrých dnů, 

kde jsme si mohli prohlédnou a osahat většinu vystavených exponátů. Naše kroky 

pak vedli do Muzea rekordů a kuriozit, které sídlí v jedné z pelhřimovských věží. Zde 

jsme s průvodcem prošli celou expozici. S některými exponáty jsme se mohli 

seznámit také pomocí hmatu. Na náměstí někteří z nás  navštívili vyhlídkovou věž, 

která nabízí rozhled do blízkého okolí. Odpoledne jsme byli pozváni do nové 

klubovny OO SONS Pelhřimov. 

22. srpna byla zorganizována pěší výprava po Hornické stezce v Jihlavě. Naším 

cílem byl kopec Šacberk u Jihlavy se zříceninou rozhledny. Po cestě jsme se 

seznamovali s dávnou historií prostřednictvím informačních tabulí umístěných na 

Hornické stezce. 
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4. října jsme vyrazili za historií do Hluboké nad Vltavou. Prohlédli jsme si zámek a 

někteří z nás ještě navštívili blízký lovecký zámeček.  

8. října pořádala OO SONS Pelhřimov na náměstí v Pelhřimově osvětovou akci pro 

veřejnost. Této akce jsme se zúčastnili jako jedni z pořadatelů. Naši klienti, kteří mají 

vodící psy tam předváděli veřejnosti orientaci v prostoru a chůzi s vodícím psem. 

Kolemjdoucí si také mohli vyzkoušet, jaké to je být veden vodícím psem. 

20. října jsme vyrazili do Náměště nad Oslavou, přesněji řečeno kousek za Náměšť 

na vojenské letiště, které sídlí v Sedleci. V hangáru i ve skladu leteckého vybavení 

jsme si vyslechli odborný výklad od zaměstnanců letiště. Klienti se mohli se všemi 

vystavenými letadly i dalšími předváděnými věcmi seznámit pomocí hmatu a také si 

mohli vyzkoušet např. leteckou přilbu i s maskou. 

Také v roce 2008 jsme pokračovali v cyklu nazvaném Putování po světě. I 

nadále jsme seznamovali uživatele s jednotlivými zeměmi Evropy a to 

prostřednictvím sluchu, ale také hmatu a chuti. Výklad jsme doplnili poslechem 

hymny dané země a také typické hudby. Dále si uživatelé mohli osahat typické 

předměty charakterizující, nebo pocházející z dané země. Každé Putování je 

zakončeno ochutnávkou pokrmu připraveného podle receptu z právě navštívené 

země. Putování po světě se konalo v klubovně OO SONS Jihlava v periodě 1x za 

dva měsíce. V roce 2008 jsme navštívili Norsko, Portugalsko, Spolkovou republiku 

Německo, Maďarsko a Rakousko. 
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Podíl klientů, kteří využívali jednotlivé  služby 

v roce 2008

7%1%15%

13%

7%

9%
5%

43%

Volnočasové aktivity Doprovody Předčítání

Sociální dovednosti Sociální poradeství Masáže

Výtvarná dílna Nácvik práce s PC pomůckou

 

 

 

Časopis Střípky z Jihlavy 

Jednou za šest týdnů vychází v černotisku (i v elektronické podobě) časopis 

Střípky z Jihlavy. Zde jsou uživatelům podávány aktuální informace o činnosti TC, o 

kulturním dění v Jihlavě, o změnách v sociální oblasti, rady z různých oblastí, jsou 

zde zveřejněny pozvánky na akce, které je v plánu pořádat, apod. 

5.2. PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 
 

Předčítání 

Tato služba je spojena především s předčítáním v domácím prostředí, kde 

dobrovolníci předčítají uživatelům knihy, periodika či došlou poštu. Tuto službu v roce 

2008 poskytoval 1 dobrovolník, v celkovém rozsahu 36 hodin. 
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Doprovody 

Doprovody zajišťujeme po domluvě s uživateli jak v pracovní dny, tak o 

víkendu. Nejčastěji jsou uživatelé doprovázeni na úřady, k lékaři, na poštu či do 

banky, ale také do obchodů.  

Kromě pracovníků TC zajišťují doprovody také dobrovolníci, kteří byli pro tuto 

činnost vyškoleni. 

V roce 2008 využilo doprovodů 8 uživatelů při 119 kontaktech, což dohromady 

činí 80 hodin. 

Využíváme také služeb tzv. jednorázových dobrovolníků, kteří jsou nejčastěji 

z řad rodinných příslušníků uživatelů, ale také to jsou studenti, kteří u nás absolvují 

praxi, apod. Tito dobrovolníci jsou nepostradatelní při pořádání nejrůznějších výletů a 

akcí v terénu a také mimo Jihlavu.  

Jednorázové doprovody v roce 2008 poskytlo našim uživatelům 8 

dobrovolníků.  

5.3. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 
 

Naše společnost poskytuje základní informace o problematice zrakového 

postižení, o možnostech a omezeních, které přináší. Uživatele informujeme nejen o 

obecných záležitostech spojených např. s důchodovým zabezpečením, státní 

sociální podporou, apod., ale také se specifickými možnostmi a zabezpečením, které 

jim zákon umožňuje. Zároveň zprostředkováváme kontakt s dalšími institucemi (i 

zdravotnickými), které poskytují služby jiného charakteru, dle potřeb klienta.  

V roce 2008 se uskutečnilo 87 osobních kontaktů a 217 telefonických, jednalo 

se o jednorázové informace klientům, potencionálním klientům, veřejnosti, 

studentům, apod. Sociálního poradenství využilo 14 uživatelů při 53 kontaktech.  

 

 

 

 

6. VZDĚLÁVÁNÍ 
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TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. se snaží, aby jeho zaměstnanci využívali 

možnost vzdělávání a rozvíjení schopností a dovedností.  

 Jeden zaměstnanec dokončil v roce 2008 akreditovaný Kvalifikační kurz 

pro pracovníky v sociálních službách podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách.  

  Instruktor náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC se v roce 2008 

průběžně zúčastňoval metodických dnů a školení pro lektory PC. Dále má splněný 

kurz a odbornou zkoušku pro instruktora výuky základní obsluhy osobních počítačů 

se speciální úpravou pro těžce zrakově postižené - akreditováno MŠMT ČR pod 

číslem 27 431/2007-25-598. Lektor PC se dále zúčastnil kurzu Office 2007 II. v rámci 

programu Microsoft Partneři. 

Přehled dalších školení, konferencí a vzdělávacích akcí, které absolvovali 

zaměstnanci v roce 2008: 

Školní integrace a její význam pro kvalitu života osob s postižením 

Seminář k pracovní rehabilitaci 

Seminář k dotačnímu řízení pro rok 2009  

Metodické dny a školení pro lektory PC 
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7. DALŠÍ ČINNOST TYFLOCENTRA JIHLAVA, O.P.S. 

 

 Ve spolupráci s Krajským úřadem kraje Vysočina vznikla na podzim 2008 

pracovní skupina, kterou tvoří registrovaní i neregistrovaní poskytovatelé sociálních 

služeb pro osoby se zrakovým postižením. 

Pracovní skupina vznikla za účelem vytvoření uceleného informačního 

materiálu o poskytovaných službách pro osoby se zrakovým postižením na Vysočině. 

Na první schůzce pracovní skupiny byl přítomen radní kraje Vysočina pro 

Oblast sociálních záležitostí pan Jiří Vondráček, dále pan Jiří Bína (vedoucí oddělení 

sociálních služeb, odboru sociálních věcí), paní Táňa Křížová a paní Erika Fojtlová 

(úřednice oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí).  

Pracovní skupina pod vedením slečny Musilové vytvořila ucelený informační 

leták s názvem Průvodce službami pro osoby se zrakovým postižením na Vysočině. 

Pracovní skupina v čele se slečnou Musilovou bude i v rove 2009 pokračovat ve své 

činnosti, kterou zaměří především na distribuci letáků v kraji Vysočina. 
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8. PODĚKOVÁNÍ 

 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří s námi spolupracují a podporují naši 

činnost, i všem, kdo se na ní podílejí. Poděkování patří členům správní a dozorčí 

rady. Dále chceme poděkovat Krajskému úřadu kraje Vysočina a Magistrátu města 

Jihlavy. Činnost TyfloCentra Jihlava, o.p.s. by se neobešla bez pomoci  sponzorů: 

 Radioklub Dyje o.s. 

 TREZORSERVIS 

 Spektra, v.d.n. 

 MultiMarket Telč 

 Optonet Comunnication s.r.o 
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9.HLAVNÍ EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ 

 

    9.1. Náklady a výnosy v druhovém členění za rok 2008   

    Náklady: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotřeba materiálu 114 465,10 Kč 

Spotřeba energie, plynu 11 250,00 Kč  

Opravy a udržování 5 982,00 Kč 

Cestovné 10 091,00 Kč 

Občerstvení 780,00 Kč 

Výkony spojů 28 203,36 Kč 

Nájemné včetně služeb 2 420,20 Kč 

Ostatní služby 116 028,54 Kč 

Mzdové náklady 429 442,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění 147 853,00 Kč 

Poplatky 680,00 Kč 

Finanční náklady 12 402,56 Kč 

Celkem 879 597,76 Kč 
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Výnosy: 

 

 

 

 

 

 

 

    

9.2. Hospodářský výsledek: 

Za rok 2008 dosáhla obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Jihlava 

o.p.s. zisku ve výši 78 524,50 Kč. 

9.3. Majetek a závazky: 

Drobný dlouhodobý hmot. majetek 324 785,60 Kč 

Oprávky k drobnému DHM -324 785,60 Kč 

Peníze v hotovosti 1 219,50 Kč 

Peníze na bankovních účtech 486 475,84 Kč 

Poskytnuté zálohy 2 700,00 Kč 

Závazky k dodavatelům 27 393,80 Kč 

Závazky k zaměstnancům 38 536,00 Kč 

Závazky ze soc. zabezpečení 22 568,00 Kč 

Závazky k FÚ 3 030,00 Kč 

Nároky na dotace 229 348,03 Kč 

Tržby z prodeje služeb 60 810,00 Kč 

Přijaté úroky 597,20 Kč 

Zúčtování fondů 5 863,06 Kč 

Ostatní výnosy 29 400,00 Kč 

Přijaté příspěvky 21 492,00 Kč 

Dotace MPSV 773 700,00 Kč 

Dotace kraje, města, obce 66 260,00 Kč 

Celkem 958 122,26 Kč 
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Náklady příštích období 707,20 Kč 

Dohadné účty pasivní 3 189,20 Kč 

 

 9.4. Základní ekonomické ukazatele 

Ukazatel 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Běžná likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 1,53 

Pohotová likvidita 0 2,14 1,38 2,68 1,97 1,53 

Okamžitá likvidita 0 1,96 1,11 2,41 1,95 1,52 

Podíl dotací na vlast. jmění 0 455 582 1270 542 420 

             

Vzhledem k tomu, že společnost vznikla až v říjnu roku 2003, ukazatele za 

tento rok nelze spočítat, neboť činnost začala společnost vyvíjet až od ledna 2004. 

Ukazatele likvidity dokazují, že společnost je stabilní a má dostatečné finanční zdroje 

na hrazení svých závazků. Zvýšení hodnot likvidity dokazuje kvalitní hospodaření 

společnosti. Závislost společnosti na dotacích je velmi vysoká neboť dotace 

představují ve všech pěti letech (2004 - 2008) více než 80% celkových výnosů. Velký 

nárůst dotací v roce 2006 byl způsoben získáním finančních prostředků z programu 

OPRLZ, naopak v roce 2007 se projevilo snížení získané dotace oproti předchozímu 

období a tento trend bohužel pokračoval i v roce 2008. 
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Podíl jednotlivých druhů výnosů na celkových výnosech organizace v letech 

2004 – 2008 ukazují následující grafy:                  

Náklady i výnosy ve třech sledovaných letech rostly tak, jak se rozvíjela 

činnost společnosti. Společnost sice skončila v letech 2006 i 2007 ztrátou, ale tato 

ztráta byla v roce 2006 nižší o téměř 190 000 Kč než v roce 2005 a ani v roce 2007 

příliš nevzrostla oproti roku 2006. V roce 2008 již společnost hospodařila se ziskem. 
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Podíl jednotlivých druhů nákladů na celkových nákladech organizace je stabilní, 

největší podíl představují mzdové náklady včetně odvodů na sociální a zdravotní 

pojištění, které v roce 2004 představovaly 64,25% celkových nákladů, v roce 2005 

58,64% celkových nákladů, v roce 2006 68,41%, v roce 2007 70,52% a v roce 2008 

65,57% celkových nákladů. Mírné zvýšení v letech 2006 - 2008 bylo způsobeno 

rozšířením činnosti organizace, a tím i potřebou většího počtu zaměstnanců.  
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10. FOTOGRAFIE 
 

  

Den pro nevidomé a slabozraké v Brně Den pro nevidomé a slabozraké v Brně 

 

 
 

  

Den pro nevidomé a slabozraké v Brně Oblastní galerii Jihlava výstava Hmatové sochařství 
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Oblastní galerii Jihlava výstava Hmatové sochařství Oblastní galerii Jihlava výstava Hmatové sochařství 

  

Výlet na zámek Hluboká nad Vltavou Výlet na zámek Hluboká nad Vltavou 

  

Pěší výprava po Hornické stezce v Jihlavě Pěší výprava po Hornické stezce v Jihlavě 
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Výlet na zámek Jaroměřice nad Rokytnou Výlet na zámek Jaroměřice nad Rokytnou 

  

Návštěva klubovny OO SONS Pelhřimov Dům dobrých dnů Pelhřimov – rekordy a kuriozity 

  

Dům dobrých dnů Pelhřimov – rekordy a kuriozity 
Osvětová akce pro veřejnost  pořádána OO SONS 

Pelhřimov 
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Osvětová akce pro veřejnost  pořádána OO SONS 

Pelhřimov 
Osvětová akce pro veřejnost  pořádána OO SONS 

Pelhřimov 

 

 

Vojenská základna Náměšť nad Oslavou - Sedlec Vojenská základna Náměšť nad Oslavou - Sedlec 

  

Vojenská základna Náměšť nad Oslavou - Sedlec Vojenská základna Náměšť nad Oslavou - Sedlec 
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