Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek
Oblastní odbočka OPAVA

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočky OPAVA a jejich příznivců.
Je neprodejný.

Informátor pro vás připravil tým pracovníků SONS ČR, z. s.
Oblastní odbočka OPAVA

Zpracovala Lenka MARTÍNKOVÁ
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Kontaktní informace:
Horní nám. 47, 746 01, OPAVA, budova Magistrátu města Opavy,
2. poschodí.
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-odbocka@sons.cz
Web: www.sons-opava.cz, web: www.bilapastelka.cz
Facebook: www.facebook.com/sonsopava
IČ/DIČ: 65399447/CZ65399447
Číslo účtu ČSOB OPAVA: 381931043/0300

Telefon: 553 756 175

Sociální pracovnice, vedoucí pracoviště:
Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ
Telefon: 775 438 157, email: cihackova@sons.cz

Pracovnice v sociálních službách, koordinátorka
dobrovolníků:
Petra PLCHOVÁ
Telefon: 778 487 416, email: plchova@sons.cz
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Lektor klubu Anglického jazyka a PC klubu:
Lubomír KHÝR
Telefon: 724 873 911, email: khyr@sons.cz
Administrativní pracovnice: Lenka MARTÍNKOVÁ
email: lmartinkova@sons.cz

Sociální poradna poskytuje informace v 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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Únor:

28. – 29. 02. dvoudenní výlet s muzikálem Praha

Duben:

17. 04. jarní Oblastní shromáždění

Květen:

17. – 23. 05. rekondiční pobyt v UKV Karlovice

Červen:

festival DUN 2020

Září:
Říjen:

20. – 25. 09. lázeňský pobyt LÚČKY Slovensko
14. 10. veřejná sbírka Bílá pastelka 2020
podzimní Oblastní shromáždění

Listopad:

společenský taneční večírek
den otevřených dveří OO OPAVA

Prosinec:

04. 12. koncert ve Španělském sále Praha
11. 12. Mikulášská nadílka v MARIANU
Adventní koncert sboru Křížkovský

O všech dalších akcích a případných změnách budete průběžně
informováni v následujících INFORMÁTORECH.
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OZNÁMENÍ

Od 01. 02. 2020 přibude do našeho pracovního týmu nový kolega,
pan Lubomír KHÝR, který povede klub Angličtina a klub PC.
Zájemci, kteří chtějí výše zmíněné kurzy navštěvovat, se mohou
hlásit osobně nebo telefonicky na sekretariátě SONS ČR, z. s. OO
OPAVA nebo mohou přímo kontaktovat pana lektora na tel:
724 873 911.

Naše poděkování patří paní Nadě WOLFOVÉ, která se před deseti
lety

zapojila

do

programu

dobrovolné

dopomoci.

V něm

odpracovala celkem 380 hodin.
Bez její přítomnosti a úsměvu si bowlingové turnaje neumíme
představit. Pohodu, která z ní vyzařuje, přenáší i na své okolí.
Stála u zrodu této sportovní akce. První impuls, abychom si
bowling vyzkoušeli, vyšel právě od ní.
Těšíme se, že se s ní budeme setkávat i nadále.
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 01. 02. – bowling
 11. 02. – prohlídka stálé expozice ve SZM OPAVA
 18. 02. – zvuková střelba
 22. 02. – divadlo
 28. – 29. 02. – dvoudenní výlet PRAHA

Úterý 11. 02. 2020 v 10:00 hodin
Zveme vás na komentovanou prohlídku stálé expozice v historické
budově
Slezského
zemského
muzea
v Opavě,
nazvanou „Encyklopedie Slezska“.
Cílem expozice je přiblížit české Slezsko, jeho dějiny, kulturu a
obyvatelstvo od pravěku až do 20. století kaleidoskopickým,
výběrovým a tematickým způsobem, jako byste listovali živou
encyklopedií.
Sraz účastníků je v 9:45 hodin před budovou muzea.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo osobně na sekretariátě
SONS ČR, z. s. OO OPAVA nejpozději do pondělí 10. 02. 2020.

6

Sobota 01. 02. 2020 od 11:00 do 13:00 hodin
První únorovou sobotu se sejdeme v areálu firmy Krajewski,
Alexandria Bowling, Nákladní 20, v Opavě, abychom si
společně protáhli těla při oblíbeném bowlingu.
Kontaktní osoba: paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

Sobota 22. 02. 2020 v 10:00 hodin
Slezské divadlo v OPAVĚ, opera – FIGAROVA SVATBA.
Kontaktní osoba: paní Dana BEJČKOVÁ, tel.: 604 500 426, 553
616 452.
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Pondělí od 10:00 do 12:00 hodin – Klub Šikulky
- výtvarné činnosti, výměna zkušeností
Čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin – Klub Šikulky
- zdravotní cvičení
Kontaktní osoba: paní Marie REICHLOVÁ, tel.: 723 754 449.

Úterý 18. 02. 2020 ve 14:00 hodin
Zveme vás na „Turnaj ve zvukové střelbě“, KAFIRA versus SONS,
který se bude konat v prostorách KAFIRY ve 2. patře na Horním
náměstí 47, v Opavě. Přijďte si vyzkoušet vaše smysly.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do pondělí 17. 02. 2020 na
sekretariátě SONS ČR, z. s. OO OPAVA.
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Změny v poskytování asistenční služby při cestování vlakem
Od 15. prosince 2019 je zaveden nový systém objednávání asistenční služby
pro osoby s omezenou schopností pohybu (na vozíku) nebo pro osoby
s omezenou schopností orientace, tedy i pro nevidomé.
Je možno si objednat službu pro nástup do vlaku, při přestupu i v cílové
stanici.
Cestování vlaky společností České dráhy
- je třeba vyplnit objednávkový formulář na webových stránkách:
https://www.cd.cz/objednavka-cesty-vozickaru/
- ve výjimečných případech je možno službu objednat telefonicky nebo
e-mailem na kontaktech: Tel.: 221 111 122, E-mail info@cd.cz
Na těchto stránkách jsou rozepsány podrobněji podmínky přepravy osob se
zrakovým postižením:
https://www.cd.cz/cestovani-zdravotne-hendikepovanych/-29453/
Cestování jinou společností nebo více přepravci
- je třeba vyplnit objednávkový formulář na webových stránkách:
https://www.oneticket.cz/asistence
Výjimečně je možno si službu objednat na kontaktech:
Tel.: 222 266 755, E- mail asistence@oneticket.cz
Asistenční linka OneTicket je dostupná v pracovních dnech od 7:30 do
19:00.
Mimo těchto hodin je přístupná pravidelně monitorovaná hlasová schránka,
nebo jsou příchozí hovory přesměrovány na pohotovostního zaměstnance.
Zdroj: TyfloCentrum Olomouc – Majáček

9

 Neříct úřadu práce včas o neschopence vede k vyřazení
z evidence
 Plně funkční eNeschopenka bude spuštěna od 01. 01.
2020
 Průzkum: Parkování pro handicapované se zneužívá.
Počet přestupků roste
 Osoby se zdravotním postižením z pohledu statistiky
 Kniha Pořádek v pokoji, pokoj v duši
 Železniční doprava potřebuje zlepšit přístup k lidem
s postižením
 Začala registrace na 20. ročník konference INSPO o
technologiích pro osoby se specifickými potřebami
 Nevidomí se chtějí cítit bezpečně. Moderní asistenční
zařízení jim dodávají sebejistotu
 Domovy pro osoby s postižením nejsou domovem
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Vzhledem k velkému množství informací jsou odpovědi na Vaše
dotazy k dispozici na sekretariátě SONS ČR, z. s., OO OPAVA,
v měsíčníku ZORA nebo na http://www.sons-opava.cz/.
 změna výše rodičovského příspěvku
 změna výše příspěvku na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Žádáme členy přihlášené na dvoudenní výlet s muzikálem do
Prahy o úhradu poplatku za akci (1.600,- Kč) nejpozději do
pondělí 24. 02. 2020 na sekretariátě SONS ČR, z. s. OO OPAVA
nebo převodem prostřednictvím bankovního účtu ČSOB
381931043/0300 (do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení
a Praha).
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V únoru oslaví významné životní jubileum tito naši členové:
paní Rosemarie HENNHOFEROVÁ, paní Miroslava VÍTKOVÁ a
pan Petr MRKVIČKA.

V únoru mají narozeniny tito naši členové:
paní Ludmila KLÁSKOVÁ, paní Miroslava PARCHAVÁ, paní
Helena ŠTENCLOVÁ a pan Radek BEČKA.
VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Tým pracovníků Oblastní odbočky OPAVA
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