INFORMÁTOR
ÚNOR 2019

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Oblastní odbočka OPAVA
Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS
ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.
Je neprodejný.

Kontaktní informace:
Horní nám. 47, 746 01, OPAVA (BUDOVA Magistrátu města Opavy,
2. poschodí, číslo dveří 12)
Z bezpečnostních důvodů jsou uzamčeny prosklené spojovací dveře ve
2. poschodí. Zvonek je umístěn na pravé straně v rámu dveří ve výšce
asi 163 cm.
E-mail: opava-odbočka@sons.cz
Web: www.sons-opava.cz
Facebook: www.facebook.com/sonsopava
Číslo účtu ČSOB OPAVA: 381931043/0300
Telefon: 553 756 175
Sociální pracovnice: Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ
Telefon: 775 438 157, email: cihackova@sons.cz
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Pracovnice v sociálních službách, koordinátorka dobrovolníků:
Petra PLCHOVÁ
Telefon: 778 487 416, email: plchova@sons.cz
Lektorka klubu Anglického jazyka a PC klubu:
Mgr. Božena GOGOĹÁKOVÁ
Telefon: 778 758 933, email: gogolakova@sons.cz
Administrativní pracovnice:
Lenka MARTÍNKOVÁ, email: lmartinkova@sons.cz

Sociální poradna poskytuje informace v časových intervalech:
Pondělí:

9:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Středa:

9:00 – 12:00

12:30 – 16:00

Čtvrtek:

9:00 – 15:00

na objednání

Poradenství je poskytováno bezplatně.

Sociálně aktivizační služby poskytujeme:
Pondělí – pátek:

10:00 – 15:00

Oblastní rada:
Předseda: Pavel VEVERKA
Telefon: 737 935 854, email: pavel.veverka@seznam.cz
Místopředseda: Jiří PIKA
Pokladník: Pavel LOYDA
Členové: Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ, Dana BEJČKOVÁ, Petra PLCHOVÁ,
Martin SEIDL, Naděžda WOLFOVÁ
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 Relaxační lázeňský pobyt Piešťany
 Turnaj ve zvukové střelbě

V pondělí 11. 02. 2019 bude sekretariát SONS ČR, z. s. OO
OPAVA uzavřen z důvodu konání relaxačního lázeňského
pobytu v Piešťanech na Slovensku.

Úterý 19. 02. 2019 ve 14:00 hodin
Zveme Vás na „Turnaj ve zvukové střelbě“, KAFIRA versus
SONS, který se bude konat v prostorách KAFIRA ve 2. patře na
Horním náměstí 47, v Opavě. Přijďte s dobrou náladou a
sportovním duchem.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do pondělí 18. 02. 2019 na
sekretariátě SONS ČR, z. s. OO OPAVA.
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29. – 30. 03. 2019 (pátek – sobota)
Muzikál „KVÍTEK MANDRAGORY“ složený z písní Heleny
Vondráčkové a návštěva Národního muzea v Praze

Cena výletu je 1.300 Kč pro členy a průvodce, 1.550 Kč pro
nečleny. V ceně je zahrnuto: jízdné vlakem tam i zpět, vstupné
na muzikál a do Národního muzea, ubytování v Křesťanském
domově mládeže Svaté Ludmily na Náměstí Míru v centru
Prahy, páteční večeře a sobotní snídaně.
Muzikál zhlédneme v pátek od 18:00 hodin v divadle Brodway.
Historickou budovu Národního muzea navštívíme v sobotu
dopoledne. Bude zajištěna komentovaná prohlídka.
Podrobnější pokyny k akci budou všem přihlášeným včas
sděleny písemně.
Na výlet se závazně přihlaste telefonicky nebo osobně na
sekretariátě SONS ČR, z. s. OO OPAVA nejpozději do pondělí
18. 02. 2019. Poplatek můžete uhradit osobně nebo převodem
prostřednictvím bankovního účtu ČSOB 381931043/0300 (do
zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a muzikál) nejpozději
do pátku 22. 03. 2019.
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VÝZVA
ŽALOBA SONS ČR, Z. S. NA ČESKOU TELEVIZI
Překlad příspěvků v cizí řeči v hlavním zpravodajství – anketa

Zdvořilá žádost podaná SONSem České televizi, aby
překládala do češtiny v hlavním zpravodajství slovem to, co v
cizím jazyce slovem obdrží, která přerostla ve spor a posléze v
žalobu pro diskriminaci, dospěla do stádia, v němž jsme se
rozhodli znovu na Vás obrátit. Vyzýváme zrakově postiženou
veřejnost, členy i nečleny SONS, k vyjádření názoru. Má
žalobce, prezident SONS Mgr. Václav Polášek kompromis
nabízený Českou televizí přijmout, nebo má pokračovat v
soudním sporu, v němž můžeme zvítězit nebo konzervovat
současný stav.
Otázka pro Vás, členy i nečleny SONS zní: "Má žalobce návrh
České televize přijmout?" Odpovídejte, prosím, "ano" nebo "ne";
teprve poté přidejte vlastní komentář, pokud to považujete za
nutné.
Hlasovat můžete: www.sons.cz/zalobanact-dotaznik nebo pište
na adresu volejnik@sons.cz.
Termín ukončení ankety: PÁTEK 08. ÚNORA 2019, 23:59.

Vážení přátelé,
vzhledem k obsáhlosti celého příspěvku jsou podrobnější
informace k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z. s. OO
OPAVA a také na webových a facebookových stránkách
odbočky: www.sons-opava.cz; www.facebook.com/sonsopava.
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Pondělí od 10:00 do 12:00 hodin – Klub Šikulky
Čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin – Klub Šikulky
Akci zajišťuje paní Marie REICHLOVÁ, tel.: 723 754 449.

Sobota 02. 02. 2019 od 11:00 do 13:00 hodin
Hrajeme

bowling

v areálu

firmy

Krajewski,

Alexandria

Bowling, Nákladní 20, v Opavě.
Akci zajišťuje paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.
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Sobota 16. 02. 2019 v 10:00 hodin
Slezské divadlo v Opavě, ALEKO / KOMEDIANTI – opera
Akci zajišťuje paní Dana BEJČKOVÁ, tel.: 604 500 426, 553
616 452.

 Oční poradna: Jak se zbavit syndromu suchého oka?
 Pomůcka pro Středisko rané péče v Ostravě
 Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme
 Canisterapie: léčba psí láskou pomáhá dětem i unaveným
dospělým
 Pacient nevidí, pomozte mi!
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OZVUČENÉ PŘECHODY
V loňském roce proběhla instalace dvou ozvučených přechodů
v Malých Hošticích přes hlavní cestu u zastávky Malé Hoštice,
restaurace.
Semafory se aktivují vysílačkou VPN 01 tlačítkem č. 5.

Možná jste na webových a facebookových stránkách naší
odbočky zaznamenali pozvánku na prezentaci naší organizace
v Klubu ART v Obecním domě v Opavě v rámci cyklu
Středečních přednášek a besed žáků Slezského gymnázia se
zajímavými lidmi.
Přinášíme postřeh jedné studentky.
BÍLÁ HŮL JE PRO OKOLÍ ZNAMENÍM, NE OMEZENÍM
Mnozí z nás si neuvědomují, jak důležitý je pro nás zrak.
Používáme ho téměř stále, spoléháme na něj v každodenním
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životě. Co když vám ale tento smysl chybí? Dá se bez zraku
zvládnout normální život? Tyto a další otázky nám byly 16.
ledna 2019 zodpovězeny na tradiční Středeční přednášce v
Klubu ART. Nejistota těch, kteří zrakem disponují, se odrážela
už v jejím názvu:
„Nevidomí mezi námi aneb Dokázali bychom to?“

Hosty byly paní Petra Plchová a Mgr. Božena Gogoláková. Obě
jsou pracovnicemi Sjednocené organizace nevidomých a
slabozrakých České republiky (zkráceně SONS), která – jak má
v názvu – sdružuje nevidomé a jinak těžce zrakově postižené
občany. Bylo nám vysvětleno, jak je Braillovo písmo důležité
pro nevidomé, co všechno se potřebuje naučit slepé dítě, ale
hlavně to, že slepota neznamená konec života. Mohli jsme si
prohlédnout, ohmatat i vyzkoušet spoustu kompenzačních
pomůcek

pro

osoby

se

zdravotním

postižením.

Mezi

nejzajímavější určitě patřila mluvící váha, která vám oznámí
dokonce třikrát, kolik přesně vážíte, rozpoznávač barev, který
ne vždy barvu rozpoznal, hladinky, které slouží k tomu, aby se
při nalévání sklenička nepřelila, kniha v Braillově písmu,
slepecké hole a mnoho dalšího.
Děkujeme oběma lektorkám, že nám umožnily zažít velmi
neobvyklý přístup k životu nevidomých.
Markéta Fuksíková, 3. B
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Náš člen pan Lukáš BUCHTA má zájem zakoupit kazetový
diktafon. V případě, že zmíněný přístroj vlastníte a chcete jej
prodat nebo darovat, kontaktujte, prosím, pana Buchtu na tomto
telefonním čísle: 604 853 636.
Děkujeme za spolupráci.

V únoru oslaví významné životní jubileum paní

Helena

ŠTENCLOVÁ.

BLAHOPŘEJEME

Tým pracovníků SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočka OPAVA
Informátor zpracovala Lenka Martínková
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