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: Dana BEJČKOVÁ, Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ, Petra
PLCHOVÁ, Martin SEIDL, Naděžda WOLFOVÁ

OBSAH:
 Co se děje na odbočce
 01. 10. – výlet na zámek Kunín
 09. 10. – klub KUPÉ – koncert, festival DUN 2020
 10. 10. – bowling – restaurace Kotelna – Kylešovice
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 12. 10. – 14. 10. – veřejná sbírka Bílá pastelka 2020
 24. 10. – divadlo – muzikál
 27. 10. – zvuková střelba
 Informace z veřejných portálů:
- Lions Club
- Oční klinika LEXUM
 Společenské okénko

Vážení členové, milí přátelé a příznivci,
rádi bychom vás informovali, že vzhledem k neustále se měnící
situaci kolem pandemie COVID-19 se může stát, že plánované
akce, včetně těch pravidelných, se mohou postupně přesouvat
nebo úplně rušit. Vše se bude odvíjet dle rozhodnutí Ministerstva
zdravotnictví, popř. Vlády ČR.
PODZIMNÍ OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, které se mělo konat
v pátek 23. 10. 2020, je z výše uvedeného důvodu ZRUŠENO.
O případném náhradním termínu vás budeme samozřejmě včas
informovat.
Děkujeme za pochopení.
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Pátek 09. 10. 2020 19:00 hodin
V rámci 26. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě
vás zveme na koncert, který se bude konat v klubu „KUPÉ“,
Jánská 7, v Opavě.
Vystoupí prakticky nevidomý muzikant a zpěvák BUŽMA, který
hraje na akustickou kytaru, dobro kytaru, banjo a foukací
harmoniku. Věnuje se akustické bluesové muzice s českými texty.
Repertoár tvoří z velké části vlastní písničky, také tradicionály a
gospely s originálními úpravami textů do češtiny.
Vzhledem k tomu, že Vláda České republiky vyhlásila s platností
od pondělí 05. 10. 2020 nouzový stav a zavedla opatření
omezující počet shromážděných osob ve vnitřních prostorech,
musíme koncert ZRUŠIT.
Předpokládaný náhradní termín je ve čtvrtek 05. 11. 2020.
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12. – 14. 10. 2020 (pondělí – středa) od 9:00 do 17:00 hodin
U příležitosti Mezinárodního dne Bílé hole proběhne již 21. ročník
celorepublikové veřejné sbírky Bílá pastelka. Pořadatelem sbírky
je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České
republiky, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) ve spolupráci se
svými dceřinými obecně prospěšnými společnostmi Tyfloservis a
krajskými TyfloCentry.
Do sbírky je možné přispět hotovostí či bezhotovostním převodem
pomocí QR kódů umístěných na kasičkách.
Více informací na www.bilapastelka.cz.

Vážení členové, žádáme ty z vás, kteří dosud nezaplatili Členský
příspěvek za rok 2020, aby tak co nejdříve učinili, nejpozději do
středy 16. 12. 2020. Úhrada je možná osobně na sekretariátě
OO OPAVA nebo převodem na bankovní účet u ČSOB Opava,
číslo účtu 381931043/0300 (do poznámky uveďte své jméno a
Členský příspěvek za rok 2020). Děkujeme.
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Sobota 10. 10. 2020 od 11:00 do 13:00 hodin
Druhou sobotu v říjnu vás zveme do restaurace KOTELNA v
Opavě Kylešovicích, ulice 17. listopadu 2, zastávka „Kylešovice
Vaníčkova“, kde si při oblíbeném bowlingu protáhneme svá těla.
Kontaktní osoba: paní Naďa WOLFOVÁ, tel.: 775 628 223.

Sobota 24. 10. 2020 v 10:00 hodin
Slezské divadlo v OPAVĚ – muzikál – FANNY GIRL
Na představení se hlaste telefonicky od pondělí 12. 10. 2020 do
pátku 23. 10. 2020 do 15:00 hodin.
Prosíme přihlášené, aby se v případě, že se na představení
nemohou dostavit, předem omluvili a tím přenechali své místo
náhradníkům! Děkujeme.
Kontaktní osoba: paní Dana BEJČKOVÁ, tel.: 604 500 426,
553 616 452.
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Úterý 27. 10. 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 26. 10.
2020.
Kontaktní osoba: Petra PLCHOVÁ, tel.: 778 487 416 .

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.
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Milí přátelé,
i letos vám nabízíme ke koupi stolní kalendáře na rok 2021 ve
zvětšeném černotisku nebo kombinovaný – černotisk + braill.
Cena kalendáře je 60 Kč.
V případě zájmu kontaktujte paní Petru PLCHOVOU osobně na
sekretariátě OO OPAVA, emailem na plchova@sons.cz nebo
telefonicky na 778 487 416, nejpozději do středy 11. 11. 2020.

Tradičním partnerem veřejné sbírky Bílá pastelka je organizace
Lions Clubs Internacional. V letošním roce se podařilo navázat
spolupráci s dalším, neméně významným partnerem, sítí očních
klinik LEXUM. V následujících řádcích se s nimi můžete seznámit.
Lions Clubs International (LCI) je
mezinárodních humanitárních organizací.

jedna

z

největších

Jednou z hlavních oblastí, ve které se angažuje, je pomoc lidem
se zrakovým postižením v rámci programu péče o zrak, jeho
ochranu a obnovu Sight First (Zrak především).
Organizace byla založena v roce 1917, dnes sdružuje téměř 1,45
milionu členů na celém světě. LCI je jako jediná nevládní
organizace na světě již od roku 1947 členem OSN, konkrétně
Hospodářské a sociální rady.

Více informací naleznete zde: https://www.lci-d122.org/
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Evropská oční klinika LEXUM pečuje o zrak svých klientů již od
roku 1993, na začátku roku 2014 se síť očních klinik Lexum stala
součástí skupiny Optegra Holdings Limited, jež poskytuje
komplexní oftalmologickou péči. Nadnárodní společnost Optegra
aktuálně vlastní a provozuje síť dalších 14 klinik ve Velké Británii,
Německu a Číně.
Za dobu své existence provedl tým špičkových odborníků
úspěšný zákrok u více než 500 000 klientů.
Nabízí tyto služby:





Laserové korekce zraku
Implantace nitrooční čočky
Léčbu šedého zákalu (katarakty)
Léčbu věkem podmíněnou makulární degeneraci

Další specializace:






Léčba keratokonu (onemocnění rohovky)
Léčba zeleného zákalu (glaukomu)
Léčba šilhání (strabismus)
Plastické operace
Léčba sítnice a sklivce

Oční kliniky LEXUM najdete v Praze, Brně, Ostravě, Táboře a
Českých Budějovicích.
Více informací naleznete zde: https://www.lexum.cz/
10

V říjnu oslaví významné životní jubileum pan Jindřich
DEHNER.

V říjnu mají narozeniny tito naši členové:
Mgr. Božena GOGOĹÁKOVÁ, paní Jarmila HAMŘÍKOVÁ, slečna
Zuzana CHAMULOVÁ, paní Ludmila JANČÍKOVÁ, paní Anna
KANOVSKÁ,
MATÝSKOVÁ,
REICHLOVÁ,

paní

Elena

paní
paní

Andrea
Miroslava

KUBESOVÁ,

paní

Jaromíra

OBRUSNÍKOVÁ,

paní

Marie

SZKATULOVÁ,

paní

Žofia

ŠKROPEKOVÁ, pan Václav BEJČEK, pan Zbyněk SCHOLZ, a
pan Tomáš STRAKOŠ.

VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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PRANOSTIKA PRO ŘÍJEN

V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý.

Český název měsíce října je odvozen od jelení říje. V tomto
měsíci pokračuje podzimní sklizeň a v českých zemích se
tradičně slaví posvícení.
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