
 
 
 
 

 

 - Zpravodaj na 1. čtvrtletí 2017. OKÉNKO
 

 

 KALENDÁŘ AKCÍ ○ 
  

► 19. – 31. prosince z důvodu dovolené bude kancelář uzavřena. 

► 1.1. Tradiční Novoroční výšlap na Kozlov. 

► 9.1. Novoroční turnaj v kuželkách – od 14hod. Kuželna, ul. Kozlovská. 

► 12.1. Odpolední promítání – od 14hod. klubovna SONS, Česká Třebová. 

► 26.1. Vlakový zájezd do Pardubic 

► 9.2. Odpolední promítání – od 14hod. klubovna SONS, Česká Třebová. 

► 23.2. Masopustní posezení – od 14hod,  klubovna SONS, Česká Třebová. 

► 2.3. Turnaj v člověče nezlob se – od 14hod. klubovna SONS, Česká Třebová. 

► 23.3. Oblastní shromáždění – od 13hod, Národní dům, ul. Kozlovská. 

► Vaše kluby začínají v roce 2017. 

 4.1. Zpívánky – každou lichou středu od 14hod. 

 9.1. Německá konverzace – každé pondělí od 14hod. 

 11.1. Šikovné ruce – každou sudou středu od 13hod. 

 ----- Turistika – každý pátek (dle domluvy). 

► Zasedání OO rady – 10. ledna, 14. února, 14. března, vždy od 10:00 hodin. 

 (Každé druhé úterý v měsíci) 

 

ZÁJEZDY. 

► Ve čtvrtek 26. ledna uspořádáme  vlakový zájezd do Pardubic. Navštívíme 

Východočeské muzeum a výstavu představující mistrovské repliky českých 

korunovačních klenotů a další exponáty vztahující se k životu a vládě Karla IV.  

Dále navštívíme Tyflocentrum Pardubice a seznámíme se s jeho činností. 

► 19. – 23. června. V tomto termínu  plánujeme autobusový, pobytový zájezd. Bližší 

informace v kanceláři OO Česká Třebová. 

  

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA 

► V rámci zatím poslední valorizace důchodů od lednové splátky důchodu v roce 
2017 dojde ke zvýšení základní výměry důchodu o 110 Kč na 2.550 Kč a procentní 
výměra důchodu se zvýší o 2,2 %. 

 

AKTUALIZACE DATABÁZE 

► Vážení, vzhledem k zastaralé databázi Vašich emailových adres, Vás prosíme o 
jejich aktualizaci i ty, kteří si přejí zasílat OKÉNKO v elektronické podobě. Váš email 
můžete zadat u nás v kanceláři, nebo zaslat na krocak@sons.cz. Pokud nám sdělíte 
Vaši adresu budete informováni nejen o aktuálním dění v naší odbočce, ale I o 
zajímavostech ze světa zrakově hendikepovaných.  

 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  z.s. 

Oblastní odbočka Česká Třebová  
 

mailto:krocak@sons.cz


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ZA ROK 2016/2017 

Prosíme všechny, kteří nemají uhrazen členské příspěvky na rok 2016/2017, aby tak 
učinili. Příspěvek činí stále pouhých 70,-Kč. Uhraďte jej prosím osobně, nebo 
bankovním převodem na účet. Číslo účtu: 1299235/0300. 

Všem, kteří nám příspěvek již uhradili, děkujeme. 
 

Přejeme vše nejlepší, našim klijentům a příznivcům, kteří oslaví své narozeniny 
v prvním čtvrtletí roku 2017. 

PF 

2017 
 Klidné prožití Vánočních svátků, 

pod stromečkem mnoho lásky, štěstí a dárků. 

   V Novém roce mnoho zdraví.  

  Ať život Vás stále baví. 

  To Vám přeje rada Oblastní odbočky a zaměstnanci  SONS Česká Třebová. 

 

 

 

 

KONTAKTY 

☗  Adresa: OO SONS ČR z.s., Mlýnská 900, 560 02 Česká Třebová   

☎  Telefon: 465 535 325, 607 657 188 

@  email: ceskatrebovaodbocka@sons.cz 

FB  Články a fotografie naleznete na facebooku pod SONS Česká Třebová. 

www také na www.sons.cz   

Provozní doba 

Pondělí 9:00→12:00 ↔ 14:00→16:30hod. 

   Středa 9:00→11:30 ↔ 12:30→16:00hod. 

Osobní schůzky si prosím rezervujte telefonicky předem, abychom Vám mohli 
poskytnout co nejkomplexnější služby a poradenství. 
 
 
          

 
 

 
 Projekt, 

Integrace zrakově postižených do společnosti, 
sociální poradenství a sociálně aktivizační služby 

probíhá za finanční podpory 
Pardubického kraje 

 

Podporují nás: 
Města: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Letohrad, 
Lanškroun, Bystré a Svitavy 
Obce: České Libchavy, Trpík, Semanín, Hradec nad Svitavou, 
Pustina, Němčice 

mailto:ceskatrebovaodbocka@sons.cz

