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.patro.
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

Administrativní pracovnice:
Lenka MARTÍNKOVÁ
email: lmartinkova@sons.cz

Lektor klubu Anglického jazyka a PC klubu:
Lubomír KHÝR
Telefon: 724 873 911, email: khyr@sons.cz
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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

OBSAH:
 Co se děje na odbočce
 Výhled akcí do konce roku 2020
 11. 07. – Bowling
 17. 07. – Jednodenní výlet do Nového Jičína
 21. 07. – Turnaj ve zvukové střelbě
 30. 07. – Jednodenní výlet do Přerova
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 Info plus: Pozvánka na 27. slavnostní koncert umělců se
zrakovým postižením ve Španělském sále v Praze
 Info plus: Změna termínu konání
shromáždění SONS ČR, z. s. v Táboře

X.

Celostátního

 Info plus: Pozvánka na Tyfloart ve Vsetíně
 Informace z Právní poradny SONS ČR, z. s.
 Společenská rubrika

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,
jsme moc rádi, že vás můžeme opět přivítat na našich akcích.
Předkládáme vám výhled aktivit, které pro vás připravujeme na
druhé pololetí roku 2020, abyste si mohli v klidu promyslet svoji
případnou účast.
Těšíme se na vás. Tým pracovníků Oblastní odbočky OPAVA

VÝLETY A AKCE DO KONCE ROKU 2020
ČERVENEC
11. 07.
17. 07.
21. 07.

Bowling
Jednodenní výlet do Nového Jičína
Turnaj ve zvukové střelbě
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30. 07.

Jednodenní výlet do Přerova

SRPEN
08. 08.
13. 08.
18. 08.
21. 08.

Bowling
Vyhlídková plavba lodí po přehradě Slezská Harta
Turnaj ve zvukové střelbě
Výlet Ostrava – Dolní oblast Vítkovice

ZÁŘÍ
05. 09.
17. – 20. 09.
20. – 25. 09.

Bowling
TYFLOART, Festival zájmové umělecké činnosti
osob se zrakovým postižením, Vsetín
Lázeňský pobyt LÚČKY, Slovensko

ŘÍJEN
01. 10.
03. 10.
12. – 14. 10.
23. 10.

Výlet na zámek KUNÍN – Růže pro hraběnku
Bowling
Celorepubliková veřejná sbírka Bílá pastelka
Podzimní Oblastní shromáždění

LISTOPAD
07. 11.
21. 11.

Bowling
Společenský večírek ke Dni nevidomých

PROSINEC
01. – 04. 12.
05. 12.
11. 12.

Čtyřdenní výlet do Prahy
Bowling
Vánoční posezení

O všech chystaných akcích vás budeme průběžně informovat
v následujících INFORMÁTORECH.
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Sobota 11. 07. 2020 od 11:00 do 13:00 hodin
Po dlouhé přestávce vás druhou červencovou sobotu srdečně
zveme do areálu firmy Krajewski, Alexandria Bowling, Nákladní
20, Opava, kde si při oblíbeném bowlingu protáhneme svá těla.
Kontaktní osoba: paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

Úterý 21. 07. 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 telefonicky nebo osobně na sekretariátě
SONS ČR, z. s. OO OPAVA nejpozději do pondělí 20. 07. 2020.
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Pátek 17. 07. 2020

Srdečně vás zveme k návštěvě města Nový Jičín.
Po příjezdu (9:30 hodin) nás čeká prohlídka města v doprovodu
pracovnice městského Informačního centra.
Nejstarší písemná zpráva o městě pochází z roku 1313, kdy král
Jan Lucemburský vydal ve prospěch města listinu, která mu
uděluje právo vybírat clo a mýto. Přestože se zakládací listina
města nedochovala, váže Nový Jičín svůj vznik s datem udělení
tohoto privilegia.
Po dobrém obědě v restauraci „RADEGASTOVNA TISKÁRNA“
se podíváme do NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA města, ve kterém
zhlédneme jedinečnou EXPOZICI KLOBOUKŮ a EXPOZICI
GENERÁLA LAUDONA. Seznámíme se s technologickým
procesem výroby klobouků, každý účastník si může sám ozdobit
malý klobouček v rámci připraveného workshopu. Také se
dozvíme zajímavosti ze života generála Ernsta Gideona Laudona.
Obě expozice jsou interaktivní, což znamená, že si můžeme
vybrané exponáty osahat.
Předpokládaný návrat do Opavy v 17:45 hodin.
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Zájemci se mohou hlásit emailem na plchova@sons.cz, osobně
u paní Petry PLCHOVÉ nebo telefonicky na čísle 778 487 416
nejpozději do úterý 14. 07. 2020.
Podrobné informace dostanou přihlášení účastníci poštou
bo emailem.

Čtvrtek 30. 07. 2020

Srdečně vás zveme k návštěvě města Přerov.
Po příjezdu (9:35 hodin) nás čeká prohlídka města, kterým nás
mimo jiné provedou naše milé kolegyně z přerovské Oblastní
odbočky SONS ČR, z.s.
Historie osídlení Přerova sahá až do pravěku – konkrétně do
starší doby kamenné.
Přestože se na území Přerova už zhruba kolem roku 1019
nacházelo raně středověké hradiště, první písemná zmínka o
Přerovu pochází z roku 1141 v listině olomouckého biskupa
Jindřicha Zdíka, ve které je přerovský hradní velkofarní kostel
svatého Jiří zmiňován mezi sedmi nejdůležitějšími (krstnými)
kostely na Moravě.
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28. ledna 1256 byl povýšen králem Přemyslem Otakarem II. na
královské město.
Po obědě v restauraci „ U RADNICE“ se přesuneme do Muzea
Komenského na komentovanou prohlídku stálé expozice z dějin
Školství.
Projdeme se časem a nahlédneme do čtyř kompletně zařízených
školních tříd od 17. století až po 50. léta minulého století. Kromě
možnosti zasednout do původních školních lavic můžeme
shlédnout ukázky dobových školních pomůcek nebo předměty,
kterými se trestali žáci.
Zájemci se mohou hlásit emailem na plchova@sons.cz, osobně u
paní Petry PLCHOVÉ nebo telefonicky na čísle 778 487 416
nejpozději do úterý 28. 07. 2020.
Podrobné informace dostanou přihlášení účastníci poštou
nebo emailem.

Vážení členové,
hlavním cílem našeho prosincového čtyřdenního výletu do Prahy
je 27. slavnostní koncert umělců se zrakovým postižením ve
Španělském sále. Pro provozovatele ubytovacího zařízení
potřebujeme znát přesný počet účastníků již nyní. Předpokládaná
cena celého pobytu včetně ubytování, jízdného, vstupů na
koncert a ostatní akce je přibližně 2.500,- Kč pro členy a
průvodce. Cena je orientační, může dojít k mírnému navýšení.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo osobně na sekretariátě
SONS ČR, z. s. OO OPAVA nejpozději do pátku 31. 07. 2020.
NYNÍ SE HLASTE, ALE NIC NEPLAŤTE !!!
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Změna termínu konání X. Celostátního shromáždění SONS
ČR, z. s.
Republiková rada SONS ČR, z. s. na svém mimořádném
zasedání dne 27. 05. 2020 schválila nový termín konání
Celostátního shromáždění, které je zároveň spojené s volbami
nového vedení, odloženého v souvislosti s pandemií COVID -19,
a to na 05. – 06. 10. 2020 v hotelu Palcát v Táboře.

Zveme vás na TYFLOART, festival zájmové a umělecké tvorby
amatérských umělců se zrakovým postižením, který se bude
konat ve Vsetíně ve dnech 17. – 20. 09. 2020.
Vyplněné přihlášky, které jsou k dispozici na webu a sekretariátě
SONS ČR, z. s. OO OPAVA, zasílejte dle instrukcí nejpozději do
15. 07. 2020 na e-mail: pakos@sons.cz nebo poštou na adresu
SONS ČR, z. s., Krakovská 21, Praha 1, 110 00.
V případě zájmu o podrobné informace a účast na festivalu
kontaktujte Bc. Ivetu Čiháčkovou na telefonu 775 438 157 nebo
emailem na opava-odbocka@sons.cz, nejpozději do pondělí
13. 07. 2020.
Upozorňujeme, že naše odbočka tento festival NEORGANIZUJE,
pouze poskytuje informace.
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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/.

Náhled informací 07/20:
 úmrtí v souvislosti s Příspěvkem na zvláštní pomůcku
 žádost o kratší pracovní dobu v některých případech

Z PORTÁLU NRZP, ČR z. s.
Zajímavou „Zprávu o výsledcích šetření o dopadech Koronaviru
na osoby se zdravotním postižením nebo chronickým
onemocněním a jejich pečující osoby v ČR“ uveřejnila na svém
portále NRZP ČR.
Najdete ji na tomto odkaze:
https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2020/06/AIP_Dopady_situace_Covid19_na_zdravotn%C4%9B_posti%C5%BEen%C3%A9_z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8
Dn%C3%A1_zpr%C3%A1va.pdf
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V červenci oslaví významné životní jubileum tito
naši členové:
paní Ludmila ROHOVSKÁ, pan Daniel ŠKROPEK.

V červenci mají narozeniny tito naši členové:
paní Hana BAMBUŠKOVÁ, paní Iveta BĚLÁČKOVÁ (ČÍŽOVÁ),
paní Vlasta ŽALUDOVÁ, pan Lukáš BUCHTA, pan Josef
HAMPEL, pan František KAKALEJČÍK, pan Ĺudovít SZABO a
pan Pavel VEVERKA.
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Na konci června jsme se rozloučili s paní Ingrid VACHUTKOVOU.
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