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:

 08. 08. – Bowling – restaurace Kotelna – Kylešovice
 13. 08. – výlet na přehradu Slezská Harta a do Bruntálu
 21. 08. – výlet do Ostravy – Dolní oblast Vítkovice
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 Pozvánka na 27. slavnostní koncert ve Španělském sále
 Informace z Právní poradny SONS ČR, z. s.
 Informace z portálu HELPNET.CZ
- Národní zdravotnický informační portál
- Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku
- Umělá inteligence pomůže nevidomým nakupovat
 Společenská rubrika

Sobota 08. 08. 2020 od 11:00 do 13:00 hodin

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!

Druhou srpnovou sobotu 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.
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01. – 04. 12. 2020 (úterý až pátek)
Srdečně vás zveme na prosincový čtyřdenní výlet do Prahy, jehož
hlavním cílem je účast na 27. slavnostním koncertě SONS ČR, z.s.
ve Španělském sále. Předpokládaná cena výletu je 2.500,- Kč.
Společně prožijeme jedinečnou atmosféru největších vánočních
trhů u nás. Navštívíme Muzeum Smyslů, přátele ze zvířecí říše v
ZOO Praha. Program ještě není úplný, podrobnější informace budou
sděleny v následujících Informátorech.
PŘIHLÁŠKY JSOU ZÁVAZNÉ.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo osobně na sekretariátě
SONS ČR, z. s. OO OPAVA nejpozději do pátku 14. 08. 2020.
NYNÍ SE HLASTE, ZATÍM NIC NEPLAŤTE !!!

Žádáme členy, kteří dosud nezaplatili Členský příspěvek na rok
2020, aby jej uhradili co nejdříve.
Děkujeme.
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Čtvrtek 13. 08. 2020
Srdečně vás zveme na výlet na přehradu Slezská Harta a
k návštěvě města Bruntál.
Sraz účastníků v 8:15 hodin ve vestibulu nádraží Opava – Východ.
Odjezd z Opavy autobusem v 8:33 hodin.

„Obklopená sopkami, voňavými loukami, místy neproniknutelými
lesy, tvoří tu různá tichá a tajemná, jinde malebná zákoutí. Je rájem
rybářů,

cyklistů,

pěších

turistů

i

milovníků

vodních

sportů.

Přezdívaná „jesenické moře“, taková je naše nejmladší přehrada
Slezská Harta. Vydejte se s námi za krásou zdejší krajiny, kterou
vytvořily jedny z nejmladších sopek u nás a prohlédněte si ji z paluby
elektrolodi. Vydejte se s námi odhalit její neodolatelné kouzlo“.
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Od 10:30 hodin nás čeká více než hodinová komentovaná
vyhlídková plavba z Leskovce nad Moravicí do Roudna a zpět.
Poté se autobusem přesuneme do Bruntálu, kde si při komentované
prohlídce prohlédneme město a navštívíme zdejší zámek. Výlet
zakončíme v místní vyhlášené cukrárně na Náměstí Míru kávičkou,
zákuskem nebo zdejší vynikající zmrzlinou.
Poznejte spolu s námi bohatou historii tohoto hornického městečka.
První písemná zmínka pochází z roku 1223 v privilegiu pro město
Uničov. V něm král Přemysl Otakar I. potvrdil „městečku“ Uničovu
práva, která mu o 10 let dříve udělil jeho bratr, markrabě Vladislav
Jindřich. Zároveň mu povoluje, aby se řídilo magdeburským
městským právem, quas habent cives nostri de Froudenthal („které
mají naši měšťané z Bruntálu“). Z toho se usuzuje, že Bruntál
samotný musel být založen o několik let dříve před Uničovem,
nejspíše kolem roku 1210.
Bruntál je tedy nejstarším institucionálním městem na území
dnešního Česka. Z jeho zeměpanského založení vyplýval v prvních
staletích existence i svobodný charakter města, jež navíc později
obdrželo důležité horní výsady.
Odjezd z Bruntálu autobusem do Opavy v 17:12 hodin.
Příjezd do Opavy k nádraží Opava – východ v 18:24 hodin.
Zájemci se mohou hlásit emailem na plchova@sons.cz, osobně u
paní Petry PLCHOVÉ nebo telefonicky na čísle 778 487 416
nejpozději do pondělí 10. 08. 2020.
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Čtvrtek 21. 08. 2020
Srdečně vás zveme na výlet do Ostravy – Dolní oblast Vítkovice.
Sraz účastníků v 7:15 hodin ve vestibulu nádraží Opava – Východ.
Odjezd vlakem v 7:37 hodin.
„Navštivte spolu s námi národní kulturní památku Dolní Vítkovice,
která se nachází v blízkosti centra Ostravy ve Vítkovicích. Rozsáhlý
průmyslový areál Vítkovických železáren je jedinečným souborem
industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků –
černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu – se také
říká „Ostravské Hradčany“. Celé území je zapsáno v seznamu
Evropského kulturního dědictví“.

Po malém občerstvení zavítáme do Velkého světa techniky.
Předpokládaný odjezd z Ostravy je v 15:47 hodin (v Opavě 16:24
hodin).
Zájemci se mohou hlásit emailem na plchova@sons.cz, osobně u
paní Petry PLCHOVÉ nebo telefonicky na čísle 778 487 416
nejpozději do úterý 18. 08. 2020.
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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 08/20:
 Podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na
nechráněném pracovním trhu
 Malé, ale pozitivní vylepšení procesní stránky řízení o průkazu
osoby se zdravotním postižením

Národní zdravotnický informační portál nabídne občanům
ověřené informace ze zdravotnictví na jednom místě.
Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky připravily
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní
zdravotní ústav a Ústav zdravotnických informací a statistiky České
republiky nový Národní zdravotnický informační portál (NZIP).
Jeho primárním cílem je poskytnout široké veřejnosti místo, kde
nalezne důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí
českého zdravotnictví.
https://www.nzip.cz/
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ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU
Získat jako hendikepovaný potřebnou pomůcku je proces, který trvá
měsíc.
Cesta k získání podpory je delší a klikatější, než co tuší široká
veřejnost i mnozí lidé s postižením. OrCam Technologies, průkopník
v oblasti umělé inteligence a výrobce unikátního nositelného přístroje
pro zrakově postižené OrCam MyEye, proto připravil přehledný
návod, který naleznete v příloze Informátoru.

UMĚLÁ INTELIGENCE POMŮŽE NEVIDOMÝM NAKUPOVAT
Zkuste si představit, že nevidíte a potřebujete si nakoupit základní
potraviny. Jak rozpoznáte, co se nachází v regálech nebo jakou
hodnotu bankovek vám vracejí? Tyto a další výzvy, se kterými se
v každodenním životě setkávají lidé se specifickými potřebami,
řešil AI for Accessibility HACKATHON, který pořádalo sdružení
VIA za podpory Microsoftu.
Hackathon vyhrál Cash Reader, aplikace, která pomocí umělé
inteligence umožňuje nevidomým lidem rozpoznat bankovky.
Aplikace umožňuje rozpoznávat 90 měn světa bez připojení k
internetu a pouhým namířením na jakoukoliv část bankovky.
Druhým vítězem je Projekt Shelf Inspector od českého start-upu
DataSentics dokáže nevidomým lidem prozradit, co mají před sebou
v regálech obchodů. Stačí namířit telefon na příslušné místo a
aplikace v telefonu rozpozná výrobek, jeho cenu a další informace.
Zdroj: https://www.helpnet.cz/aktualne/umela-inteligence-pomuzenevidomym-nakupovat-dovede-rozpoznat-penize-i-zbozi
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V červenci oslaví významné životní jubileum tito naši členové:
paní Jaroslava ŠTĚBROVÁ, paní Růžena VITONSKÁ, paní Helena
SCHUMMOVÁ, pan František HENDRYCH.

V srpnu mají narozeniny tito naši členové:
Bc. Iveta ČIHÁČKOVÁ, paní Ludmila GRAJCAROVÁ, paní Anna
GURECKÁ, paní Anna LUDVÍČKOVÁ, paní Wanda MAJEROVÁ,
paní Marie MOŠOVÁ, paní Ludmila MUZIKÁŘOVÁ, paní Vlasta
MRKVIČKOVÁ, paní Blanka NOVÁKOVÁ, Mgr. Daniela
NOVÁKOVÁ, Mgr. Eva OPATŘILOVÁ, paní Ivana PIKOVÁ, paní
Ludmila RICHTEROVÁ, Mgr. Emilie RYBÁČKOVÁ, paní Vendula
TUROŇOVÁ, paní Alena VEVERKOVÁ, pan Jaromír DRYJE, pan
Silvester JANUS Dis., pan Pavel LOYDA ml.
VŠEM OSLAVENCŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Na konci července
BOHÁČOVOU.

jsme se rozloučili

s paní Ladislavou
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