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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV A SENÁTU

Volby do zastupitelstev krajů byly vyhlášeny prezidentem Milošem Zemanem
na 7. a 8. října 2016. Volit se budou krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo hlavní
město Prahu. Volby budou ve třetině volebních obvodů souběžně též s volbami
do Senátu. V Karlovarském kraji bylo podáno celkem 20 kandidátních listin stran
a hnutí. Senátní mandát bude obhajovat již potřetí stávající senátor Jan Horník
v konkurenci dalších sedmi kandidátů.
Volební lístky obdržíte do schránek. Pokud by k tomu nedopatřením nedošlo,
lze si je vyzvednout přímo ve volební místnosti. Ta bude v sále Společenského
objektu otevřena v pátek 7. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. října
od 8:00 do 14:00 hodin. V případě požadavku na přenosnou volební urnu nás
prosím kontaktujte na Obecním úřadě do 7. října (tel.: 353 222 789, 721 701 904).
PODPORA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V rámci podpory třídění odpadů si
na obecním úřadě můžete vyzvednout
sadu tří barevně odlišených třídicích
tašek z omyvatelného materiálu
– modrou na papír, zelenou
na sklo a žlutou na plast. Tašky jsou
k dispozici zdarma, jedna sada na jednu
domácnost.

OTEVÍRACÍ DOBA SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ

Shromaždiště odpadů je vám k dispozici 2x týdně, ve středu od 15:00 do 17:00
hodin a v sobotu od 10:00 do 12:00 hodin. Odpad zde mohou odložit občané
Dalovic oproti předložení občanského průkazu. NESKLÁDEJTE odpad před vrata.
V případně nutnosti, se lze individuálně domluvit.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA VYBÍRÁME ....
Na 21. jednání zastupitelstva obce 28. června 2016 bylo projednáváno:

- schválen Strategický plán rozvoje obce, aktualizace na rok 2016-2022
-ZO vzalo na vědomí rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k návrhu
Územního plánu Dalovice
-schválen výsledek zadávacího řízení na dodavatele VZMR stavební práce – oprava
izolace spodní části panelového domu Na Výsluní, jako nejvýhodnější nabídka
vybrána firma VIDEST, s.r.o.
-schváleno prodloužení smlouvy na zimní údržbu s firmou Správa lázeňských
parků, p. o. Karlovy Vary
Zápisy z jednání ZO jsou po ověření k dispozici na úřední desce, obecních vývěskách
a následně na webu obce.

ZAJÍMAVOSTI
ZÁŘÍ

Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem 23. září začíná
na severní polokouli podzim (podzimní rovnodennost v roce 2016 nastává 22. září
v 16 h a 21 minut). Staročeské označení tohoto měsíce bylo zářuj nebo zářij, což
znamená „za říje“; odvozování od slunečního záření je pouze lidovou etymologií.
Mnoho jazyků (včetně většiny slovanských) převzalo jeho latinský název september,
šlo o sedmý měsíc před reformou kalendáře.
V září začíná období podzimní sklizně a školní rok. Kromě ovoce a brambor dozrává
také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají
v tomto měsíci tzv. sklizňové slavnosti – vinobraní, dočesná nebo pro jižní Čechy
typická konopická.
28. září je den sv. Václava. Den státního svátku, v minulosti den, kdy se v hornatých
krajích sváděl dobytek z letních pastvin do vsí k přezimování. V některých oblastech
také končila roční služba čeledi a zároveň se uzavíraly smlouvy s hospodáři na příští
rok. Na Plzeňsku si čeleď ze svých řad volila chudého krále a královnu, kteří pak
se svými „dvořany“ obcházeli ves a se zpěvem prosili o dary jako vejce a pečivo.
Večer se pak v místní hospodě konala z výslužky hostina.
Pro měsíc září jsou v české kotlině typické poměrně příjemné denní teploty, vyšší
počet slunečných dní a relativně nízké průměrné úhrny srážek. V poslední dekádě
září nastupuje známé „babí léto“, které zasahuje až do poloviny měsíce října.
Pro babí léto jsou typické velké rozdíly mezi denními a nočními teplotami, které se
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již mohou pohybovat i kolem bodu mrazu. V září jsou časté i radiační mlhy držící
se v kotlinách a nižších polohách, naopak v horských polohách bývá jasno. I letošní
září by mělo být poměrně příjemné. Očekávají se slunečné dny s teplotami kolem
20°C, ve druhé dekádě až 23°C. Teplotní rekordy např. pro 16. září jsou maximum
31,1 °C z roku 1947 a minimum 3,2°C z roku 1971.
KK

INFORMACE PRO OBČANY
NOC KOSTELŮ

V pátek 10. června u příležitosti Noci kostelů se v Dalovicích otevřel kostel Panny
Marie Utěšitelky veřejnosti. Noc kostelů se stala v České republice již tradiční
událostí, očekávanou mnoha tisíci zájemců. V letošním roce se zapojilo více než
1 400 kostelů a modliteben. Podle informací bylo v celé České republice během
Noci kostelů zaznamenáno 500 000 návštěvnických vstupů. Na základě reakcí
návštěvníků i médií se otevřené prostory kostelů, i doprovodné programy zde
připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti. Letošní Noc kostelů provázelo
příznivé počasí, pokojná atmosféra, spokojenost návštěvníků i radost tisíců
dobrovolných pořadatelů.
V České republice se koná tato akce od r. 2003 a letos jsme se jako obec přidali i my
díky našim dobrovolníkům, kteří zorganizovali doprovodný program. Návštěvníky
potěšilo vystoupení žáků, pedagogů a příznivců ZUŠ Antonína Dvořáka Karlovy
Vary, pěvecké sbory i smyčcový orchestr. Dále Dudácké duo a instrumentální
skladby na monochord Jindřicha a Honzy Tolarových. Jako zástupce církve zaštítil
akci pan farář Vladimír Müller z Římskokatolické farnosti Stará Role. Děkujeme
všem a těšíme se na příští Noc kostelů.
za organizační tým Josef Cikaník

UMĚLECKÉ ODPOLEDNE

V sobotu 25. června bylo počasí proměnlivé, ale přesto
se podařilo v Zámeckém parku vytvořit přátelskou
a velice kreativní atmosféru. Konalo se zde první
Umělecké odpoledne pro děti, uspořádané ateliérem
SmartArt pod vedením jeho majitelek Dity Baker,
M.A. a Katariny Makarové, Dis. Děti participovaly při
archeologickém výkopu, kdy v písku hledaly pravěké,
egyptské a antické artefakty, o kterých si poté vyprávěly
s lektorem ateliéru SmartArt Kryštofem Kratochvílem,
studentem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dále si
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mladí návštěvníci mohli vyzkoušet studii mraků
pastelem, či se na dalších dvou stanicích seznámit
s uměleckým hnutím Surrealismem. Zde
byla představena dětem plátna Reného
Magritta, která sloužila jako inspirace pro
vytvoření koláže. Výsledné práce nejen dětí,
ale i rodičů, můžete shlédnout v naší galerii.
Všem účastníkům bychom chtěli poděkovat
za příjemné odpoledne a těšíme se zase
na shledanou. Náš dík patří i organizátorům
letního kina za báječný hudební doprovod.
Dita Baker, SmartArt

VYHODNOCENÍ VESNICE ROKU

O prestižní titul letos
usilovalo devatenáct obcí
z našeho regionu. Vítězem
krajského kola a držitelem
Zlaté stuhy se nakonec
staly Valy u Mariánských
Lázní. Slavnostní vyhlášení
krajského kola proběhlo
v pátek 5. srpna ve vítězné
obci. „Vybrali jsme obec,
která nám otevřela své
srdce,“ řekla předsedkyně
hodnotící komise Eliška
Stránská.
„Lidé
nás
přesvědčili o tom, že jsou tady spokojení a šťastní, že jsou plni nápadů a jsou
připraveni je okamžitě realizovat.“
Cílem soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo zemědělství ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova
ČR, je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova
a zároveň ukázat, co všechno se jim daří v obcích realizovat. Z Chebska se do
letošního klání zapojil Hazlov, Křižovatka, Podhradí, Poustka, Skalná, Trstěnice,
Tuřany a Valy. Sokolovsko zastupovaly Těšovice, Dolní Rychnov a Vintířov
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a Karlovarsko Andělská Hora,
Boží Dar, Dalovice, Hroznětín,
Krásné Údolí, Nové Hamry,
Sadov a Smolné Pece.
Dalovice se soutěže zúčastnili
poprvé a hned se nám
podařilo získat dvě ocenění.
Odvezli jsme si Zlatou cihlu
v Programu obnovy venkova,
kategorie C - nové venkovské
stavby za Společenský objekt
a Diplom za vzorné vedení
kroniky. Podle člena komise Ing. Milana Zukala, vedoucího odboru regionálního
rozvoje karlovarského kraje, byla návštěva u nás příjemnou záležitostí a máme
„našlápnuto“ do budoucna utkat se i o titul nejvyšší. K tomu je však potřeba nejen
práce zastupitelů, pracovníků úřadu či komisí. Děkujeme všem, kteří se podílejí
na tom, aby se nám v Dalovicích dobře žilo.
KK

TRIATLON KIWI MUŽ

Krásné letní počasí se sluncem, ale bez zbytečného horka, a velmi slušná účast
zdobily 6.srpna již 25. ročník „lidového“ triatlonu KIWI muž, tradičně pořádaného
pod záštitou Obce Dalovice. Na tratích o objemech 500 metrů plavání, 23 km na
horském kole a 3 km přespolního běhu se představilo 75 startujících ze všech
možných věkových a výkonnostních kategorií. Vedle těch, kteří bojovali o medaile,
bylo dost těch, kteří bojovali hlavně sami se sebou a posouvali si svoje vlastní limity.
Nejžhavějším kandidátem na celkové vítězství byl, jako každý rok, mezinárodně
ostřílený 31letý „ixterrák“ Tomáš Eberl. Po plavecké části vylézal z vody na druhém
místě za týmovým kolegou Karlem Duškem. Avšak do druhého depa přijeli oba
závodníci bok po boku a rozhodovalo se až v poslední části triatlonu, tedy v běhu.
Závěrečný kros vyšel lépe mladšímu závodníkovi z této dvojice a vítězem 25. ročníku
Kiwi xterra triatlonu se tedy stal Karel Dušek z týmu X-team BaNo v čase 1:10:51.
Tomáš Eberl se umístil na druhém místě s odstupem osmi vteřin. Na třetím místě
doběhl Jiří Svoboda ve vynikajícím čase 1:14:19 a tímto časem zvítězil v kategorii
Hobby. Za Jirkou Svobodou se na druhém místě v kategorii Hobby umístil Miloš
Brichta z týmu Profi step Čankov v čase 1:19:53 a na třetím místě skončil každoroční
účastník Martin Szewieczek v čase 1:21:33
Dámskou část závodu ovládla Teodora Svejkovská s časem 1:28:23 a připsala si
cenný skalp eliťačky Ireny Klingorové, která skončila v celkovém pořadí mezi
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ženami druhá v čase 1:28:35. Na třetím místě se umístila Eva Rejmannová s časem
1:35:22.
Nejmladším účastníkem závodu byl Vojtěch Čermák (14 let), který závod zvládl
v čase 1:40:06. Naopak nejstarším účastníkem byl Jiří Puš, který celou trať dokázal
zdolat v čase 1:33:41, což je úctyhodný výkon. Kiwi mužem Dalovic se stal Marek
Kalenda s časem 1:35:20, dalovickou Kiwi ženou pak Kristýna Prokopiusová
s časem 2:33:37.
Tato tradiční akce se letos dočkala změny v pořadatelském týmu. Po dosavadním
pořadateli Michalu Šemberovi akci převzali noví nadšenci Jan Drahoš a Radek
Prokopius. Nově sestavený organizační tým slibuje do příštího ročníku další
změny k lepšímu,
jako například čipové
časy nebo i dětský
závod. Již tento rok
byl zařazen, jako
novinka,
štafetový
závod, který vyhrál
tým Gazza sport
před druhou štafetou
Outdoorbaby. Veškeré
výsledky,
fotky
a informace k závodu
je možné sledovat
také
na
nových
webových stránkách
www.kiwimuz.cz.
za organizační tým
Jan Drahoš

POZVÁNKA – PŘIJĎTE SI ZASPORTOVAT NEBO FANDIT
Na sobotu 17. září si pro vás TJ Čechie ve spolupráci s obcí a dalšími sportovními
nadšenci jako jsou místní hasiči, „pupkani“ a dobrovolníci připravila Den plný
sportu. Dopoledne od 9:00 do 12:00 hodin jsou pro všechny zájemce volně
přístupné tenisové kurty. Od 11:00 do 13:00 hodin bude probíhat volejbalový
turnaj na novém Víceúčelovém sportovišti. Prezence zájemců od 10:30. Neváhejte
a postavte si svůj volejbalový tým. V jednu hodinu odstartuje v zámeckém parku
orientační běh nejen pro děti.
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Odpoledne si pak na své přijdou příznivci fotbalu. Chystá se znovuobnovené derby
– Dalovice-Všeborovice-Vysoká-Zbytek světa. Prezence zájemců od 14:30. První
výkop je naplánován na třetí hodinu, konec zápasů kolem půl sedmé. Věříme,
že přijdete reprezentovat svou část obce. Občerstvení na hřištích zajištěno
místní Hospůdkou u Čutňáka. Všechna vítězství i prohry pak společně oslavíme
v Restauraci Pod Mostem, kde nám od 20:00 hodin k tanci i poslechu zahraje
skupina Alabalabamba. Těšíme se na vás, počasí objednáno :0).

HISTORIE SPORTU V DALOVICÍCH

Nové obyvatelstvo Dalovic se velmi brzy po válce sžilo v jednu velkou rodinu,
přestože se zde sešli lidé nejen ze všech krajů republiky, ale i různých evropských
států. Kromě Čechů převládali přistěhovalci z Maďarska. Již v roce 1945 se tvoří
první spolky. 4. října se schází dvanáct místních Čechů a zakládají tělocvičnou
jednotu Sokol. Starostou jednoty byl zvolen Vladimír Krůta, ředitel školy. Protože
místní jednota neměla žádné nářadí ani prostředky přidružila se ke Karlovým
Varům jako pobočka Dalovice. Cvičení začalo v listopadu v tělocvičně národní školy.
V roce 1947 se pobočka osamostatňuje a 18. února se koná první sokolský ples.
Stav členstva je v tomto roce je 33 mužů, 26 žen, 8 dorostenců, 7 dorostenek
a 34 žákyň. Počátkem roku 1948 se pilně cvičí, členstvo se zúčastňuje
XI. Všesokolského sletu. Následně činnost jednoty ustává. Dochází ke sloučení se
sportovním klubem Vysoká a vzniká oddíl kopané. Činnost vyvíjí právě tento oddíl,
který hraje třetí třídu.
V roce 1952 se v rámci celostátního sjednocení tělovýchovy převádí místní jednota
pod ROH a přebírá název Dobrovolná sportovní organizace Jiskra. V roce 1955
nacvičují ženy této organizace a žáci školy na Spartakiádu. Nácvik probíhá 4xtýdně.
Po spojení však jinak činnost velmi upadá. 5. května 1955 se slavnostně otevírá
nově vybudované školní hřiště. Zde jsou předvedena spartakiádní vystoupení jako
poslední nácvik před okresní spartakiádou v Chodově.
V roce 1963 se v kronice opět objevuje zápis o aktivitách TJ Sokol. Největší zájem
se soustřeďuje na kopanou, „A mužstvo“ hraje okresní přebor ve středu tabulky.
Dorostenci jsou na druhém místě. V tomto roce je hráčům nově umožněno se po
zápase umýt díky zhotovené jímce s vývodem. Oddíl odbíjené hraje také okresní
přebor, nejlépe si vedou dorostenky. V obci je v té době šest volejbalových hřišť.
Koncem roku se celé předsednictvo TJ Sokol vzdává vedení kvůli rozporům s ČSTV.
Sport dále provozuje mládež ve sportovním kroužku pod vedením učitele Jiřího
Volka. Z jeho iniciativy ve spolupráci s předsedou MNV Jaroslavem Holým je
na školním hřišti vybudováno kluziště s prkennou ohradou – mantinelem. Voda se
napouští hasičskou stříkačkou.
V roce 1965 vzniká TJ Čechie, sdružuje fotbalisty a ve výboru jsou v podstatě stejní
lidé, kteří rezignovali v TJ Sokol. Kromě kopané uspořádala Čechie lyžařské závody
pro mládež, v únoru na Vysoké. Sokol se dále věnuje odbíjené. Oddíl odbíjenkářek
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postihla velká ztráta, v listopadu umírá jejich trenér Václav Mareš ve věku 37 let.
Muži i ženy z Dalovic se v tomto roce zúčastňují Spartakiády v Praze.
O rok později jsou odbíjenkářky první v okresním přeboru, ženy i dorostenky.
Svou činnost zahajují šachisté. TJ Čechie má kromě fotbalového oddílu, stolní
tenis a lyžování. Lyžařský oddíl pořádá i v budoucích letech pravidelné zájezdy na
Boží Dar. Čechie se zapojuje také do kulturního života, pořádá maškarní ples pro
děti a silvestrovskou zábavu. V roce 1967 se oddíl odbíjenkářek TJ Sokol rozpadá,
z důvodu, že se nedaří najít stálého trenéra. Volejbal však hrají muži. Budují se
volejbalová hřiště včetně kabin v Karlovarské ulici.
Koncem roku 1971 se pod Čechií zakládá další oddíl tenisu. Počítá se s tím, že bude
hrát na bývalém volejbalovém hřišti u zámku. K 31.12 1971 má Čechie 95 členů.
V roce 1972 zápisky v kronice končí. (kronika znovu začíná až rokem 1991). Členové
Sokola oplotili svoje první volejbalové hřiště, pracovali na dokončení vodovodu,
kabiny již stojí a připravují plochu na druhé hřiště. „Čechisti“ opravují kabiny na
hřišti kopané a tenisové hřiště. Tenisový oddíl zatím závodně nehraje. Kolem roku
1975 dochází ke sloučení Sokola a Čechie pod jednotným názvem TJ Čechie.
V 80 letech se pak po výměně kurtů, volejbalisté se vrací do parku k zámku.
A současnost? K 31.12. 2015 má TJ Čechie 175 členů z toho 32 ve věku
do 18 let. Spolek má tři oddíly - tenisový, volejbalový a fotbalový. Především
fotbalový oddíl se zaměřuje i na mládež. V registrovaných soutěžích má dvě
mužstva jedno mužů a jedno žáků. Pozitivním jevem je rozrůstající se základna
mezi nejmladšími fotbalisty. Žáčci využívají přes zimu tělocvičnu místní základní
školy, jsou rozděleni na 2 skupiny - starší a mladší. Oddíl má kvalitní a udržovaná
dvě fotbalová hřiště, která jsou poskytována také
pro externí zápasy. Potýká se s problémem zcela nevyhovujícího technického
zázemí fotbalových kabin. Bylo zadáno zpracování projektu na novou stavbu.
Tenisový oddíl má stabilní členskou základnu, převažují muži. V okresním přeboru
neregistrovaných hrají tři družstva v kategorii do 60 let a jedno nad 60 let. Tenisové
kurty jsou využívány pro rekreační hru členů a pronajímány veřejnosti. Občanům
Dalovic je poskytována sleva. Oddíl pořádá několik turnajů a tenisovou školu pro
děti. V zimě je část kurtů pronajímána na umístění nafukovací haly. Členská základna
volejbalového oddílu je rovněž stabilní. Kurty jsou zastaralé, jsou umístěny u SOŠ
logistické, která je využívá v rámci výuky tělesné výchovy. Kabiny jsou v majetku
Ministerstva obrany ČR. Zejména fotbalový oddíl se zapojuje do kulturních
a sportovních akcí pořádaných obcí.
pomocí zápisků z Dalovické kroniky zpracovala Ing. Kateřina Krumphanzlová
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KAM V KRAJI - ZÁŘÍ
3.9.

11:30

Příběhy z obory
Informační centrum Linhart
Zpracování příběhů o tom, co se dělo v obci Obora (Linhart) v časech před založením
města Karlovy Vary a odstěhováním obyvatel k horkým pramenům. Z cyklu Hrané
prohlídky města Karlovy Vary. Vstupné zdarma, délka cca 1:20.
3.9.-4.9.

Dny evropského dědictví
Karlovy Vary
Prostřednictvím těchto dnů se otevírají brány nejzajímavějších architektonických,
archeologických, technických a sakrálních památek, muzeí, galerií, knihoven
i dalších objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak z části nebo zcela
nepřístupné. Letos se podíváme na místa spojená s osobností Karla IV. Zveme vás
objevit neobjevené v Oboře Linhart, do míst, kudy stopy Karla IV. skutečně vedly
(Zámecká věž a Tržní kolonáda), prohlídnout si budete moci i Vyhlídku Karla IV.,
a vydáte se i na vycházku
za památkou Karla IV. po městě. Program prvního
víkendu v září bude doplněn i o audiovizuální show Karel IV. – 700let s námi, která
moderní formou prezentace představí tohoto velkého panovníka. Vraťte se tedy
s námi v čase a prožijte královské dny v Karlových Varech.
6.9.-11.9.

Mezinárodní folklorní festival
Karlovy Vary
Karlovarský folklorní festival si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou
hudbu Karlovarska, a díky tomu posilovat vztah obyvatel s územím, na kterém žijí,
a které bylo poznamenáno složitým historickým vývojem. Více na www.kﬀestival.
cz. Vstupné dle jednotlivých akcí.
16.9.-30.10.

České korunovační klenoty na dosah
Alžbětiny Lázně
Jedinečná putovní výstava mistrovských replik Českých korunovačních klenotů,
mnoha dalších exponátů a tematických zajímavostí ze středověku a doby Karla
IV. Návštěvníci dostanou možnost dokonale poznat největší český poklad bez
mnohahodinových front. Navíc se zde dozví i mnoho zajímavostí, to vše ve velmi
návštěvnicky atraktivním a moderním zpracování a pojetí. Otevřeno denně kromě
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pondělí od 9.30 do 17.00 – poslední vstup v 16.30. Předpokládaná cena bude
100 Kč/dosp. os., 75 Kč/senior, 50 Kč/dítě (ceny budou definitivně stanoveny až
před otevřením výstavy, mohou se měnit max. o 10 Kč nahoru).
21.9.		
19:30			
Mé soukromé století
					
Galerie umění K. Vary
Písničky a vyprávění o tom, jak šel život známé herečky a méně známé písničkářky
Jitky Smutné. Vstupné 150,- Kč.
23.9.		
18:00 		Elán Tour 2016
					
KV Aréna
30. výročí od vydání nejúspěšnějšího alba Hodina slovenčiny. Nejpopulárnější
slovenská kapela Elán se po koncertní pauze vrátí na podzim do českých hal. Ovšem
tentokrát nezamíří jen do tří největších měst, ale ukáže se i na místech, kde dlouhá
léta nehrála. Dvouhodinový program doplní největší hity kapely, bez kterých si lze
vystoupení Elánu jen těžko představit. Vstupné od 590,- Kč.

2.10.		
18:00			
Pavel Šporcl
					
Kostel Sv. Anny v Sedleci
Po roce se opět představí český houslový virtuos Pavel Šporcl. Za doprovodu
Karlovarského symfonického orchestru zazní v jeho provedení koncerty pro housle
a orchestr skladatele Johanna Sebastiana Bacha, v koncertu pro dvoje housle ho
doprovodí koncertní mistr KSO Jakub Sedláček. Vstupné 250,-Kč. 100% z ceny
vstupenky je součástí veřejné sbírky na opravu kostela. Koncert se koná za podpory
Karlovarského kraje a Statutárního města Karlovy Vary.
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Znáte někoho, kdo si nemůže přečíst tyto řádky, protože na ně nevidí?
Máte Vy nebo někdo Vám blízký potíže se zrakem? V České republice žije přibližně 100 000
vážně zrakově postižených, tedy těch, jejichž vadu nevyřeší brýle.
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí ZDARMA pomoc v následujících oblastech:
•
•
•
•
•

informace o optických pomůckách (lupy na čtení) a jejich obsluze
výuka čtení a psaní Braillova bodového písma
výcvik v prostorové orientaci, chůzi s bílou holí a sebeobsluze
nácvik chůze s průvodcem
nácvik ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou

Navštívit nás můžete každý čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou - je třeba se vždy předem
telefonicky objednat (nejlépe ve čtvrtek mezi 13. a 18. hodinou).
Vezměte s sebou zprávu od očního lékaře a veškerou optiku, kterou používáte (brýle na
čtení, lupa).
TYFLOSERVIS, o.p.s.
MOZARTOVA 6
360 20 KARLOVY VARY
TEL.: 353 236 068
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