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INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce 
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Sobota 7.3. – konal se ples, který pořádala organizace „Dobré místo pro život“ 
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Pátek 20.3. – návštěva svíčkárny, mýdlárny a kosmetiky RODAS Olomouc. 

Sami jsme si měli možnost ozdobit dle vlastní fantazie velikonoční svíčku, do 
připravených pohárků jsme vrstvili barevný vosk.  
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Pondělí 23.3. – Společnost Moravská vodárenská pořádala u příležitosti oslav 

Světového dne vody Den otevřených dveří. Naši členové si prohlédli Úpravnu 
vody v Černovíře, jejíž výstavba dokončená v roce 2001 umožnila opětovné 
využití zdrojů v Černovírském lese, zasažených povodní v roce 1997, pro 
zásobování Olomoucka pitnou vodou. 
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Sobota 21.3. – naši členové hráli ve Zlíně karty „Joker“. Jejich umístění je 

uvedeno v tabulce. Celkově se družstvo OUN umístilo na 3. místě. 

 

Místo  Body 

3. Quitt Radek 560 

19. Zápalka Stanislav 930 

26. Burdi František 1010 
37. Pastrnek Josef 1104 

43. Šudřich Tomáš 1164 

Místo  Body 

10. Quitt Radek 1027 

16. Pastrnek Josef 1125 
17. Šudřich Tomáš 1138 

19. Zápalka Stanislav 1153 

31. Pospíšil Milan 1521 
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Pátek 3.4.2015 – velikonoční tvoření s Emou Pazderovou. Na výrobu si, prosím, 

přineste: taftovou stuhu 2,5 cm, stuhu 0,5 cm (barva stuhy dle vašeho výběru), 

látku (vhodná barva zelená, žlutá, oranžová, bílá,…), špendlíky, tavnou pistoli, 

ozdoby a nůžky. 

 

Pátek  10.4. od 16 hodin – proběhne další část procvičování naší paměti, 

pozornosti, soustředění a myšlení s paní Alenou Kubičíkovou. 
 

Středa 15.4. od 16 hodin –  navštívíme Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, kde nám bude předvedena ukázka práce hasičů a poté si na příkladu 

vyzkoušíme komunikaci operačního střediska s neslyšícími osobami. Sraz přímo 

na ulici Schweitzerova 91, kde je sídlo HZS nebo sraz v OUN a pak společně 

odjezd ze zastávky Vejdovského v 15:19 hodin. 

 
Čtvrtek 23.4. od 16 hodin –  odbor ochrany ve spolupráci s oborem sociálních 
věcí vás zve na přednášku s názvem „Sociální služby v našem městě“. Přednáška 
se bude konat na Horním náměstí 583 v zasedací místnosti primátora.  
 
 

Sobota 25.4. od 11 hodin – bude se konat MČR ve fotbale  - finále FC Sigma 

Hodolany , ul. Farského, Olomouc, v 11 hodin začne utkání o 3.místo (SKN 
Hradec Králové - SportNES),  ve 14 hodin zahájení  finále (I.PSKN Praha – SKN 
Brno). Přijďte fandit!!  
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18. Zimní Deaflympijské hry neslyšících (ZDH)  28.3. - 5.4.2015 v Rusku Chanty 
- Mansijsk na Sibiři a soutěže alpského lyžování se konají v 1600 km vzdáleném 
Magnitogorsku.  
 
Závodníci: 
Alpské lyžování (sjezd, superkombinace, superobří slalom, obří slalom, slalom) 
Grygarová Veronika, Hartig Jiří, Konvička Jan, Kmochová Tereza, Látal Martin, 
Panský Jan 
Snowboarding (paralelní obří slalom, paralelní slalom) - Pazdera Tomáš 
Severské lyžování(10+10km skiatlon, 15km hromadný start, sprint) - Kocourek 
František 

 
www.facebook.com/CeskyDeaflympijskyTym 

www.facebook.com/deaflympics2015 
http://ugra2015.com/livestream/   živé video i záznamy 

http://www.2015deaflympics.org/ 
 
 
 

Olomouc bude vysílat přímé přenosy ze zastupitelstva. Se třemi kamerami i 

titulky. Nejbližší jednání olomouckého zastupitelstva bude možné sledovat v 

kvalitním živém přenosu on-line na webu města. Více info na 

http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/17415 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/CeskyDeaflympijskyTym
http://www.facebook.com/deaflympics2015
http://ugra2015.com/livestream/
http://www.2015deaflympics.org/
http://www.olomouc.eu/aktualni-informace/aktuality/17415
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 Dne 31.5.2015 končí pracovní poměr v OUN sociální pracovnice Bc. Jana 
Menšová. V měsících dubnu a květnu bude pí. Menšová sociální služby 
stále ještě poskytovat. Od měsíce června začne poskytovat sociální služby 
nová sociální pracovnice, která převezme objednané tlumočnické služby.  
 

 Do OUN je možné spojení přes webkameru pomocí Oovoo a Skype.  
Připojení je možné: 
 

 
Oovoo – OUN Mensova nebo OUN Pastrnek 
Skype – OUN Mensova nebo OUN Pastrnek 
 

 
 Od 1.1.2015 – se zavedl poplatek za telefonické služby poskytnuté OUN. 

 Klienti mají 2 možnosti:  

1. Sociální pracovnice zavolá z telefonu OUN a klient poté zaplatí za každou 

započatou minutu 3,- Kč.  

2. Klient podá svůj vlastní mobil  

Pokud klient bude chtít objednat u lékaře, u kadeřnice, atd. napíše SMS sociální 
pracovnici. Sociální pracovnice zavolá (objedná) a potom zašle klientovi SMS zprávu, kolik 
minut volala a kolik Kč,- klient zaplatí. 

 
 Číslo tísňového volání na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pro 

neslyšící osoby v olomouckém kraji je: 725 135 125  

Důležité je do zprávy napsat co se stalo, kde (adresa) se to stalo a kdo 
(jméno) volá o pomoc. 
 
 

 Na činnosti a akce naši organizace je možné se podívat na Facebooku - 
www.facebook.com/OUNOlomouc 

http://www.facebook.com/OUNOlomouc
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Narozeniny: 
V měsíci dubnu oslaví své narozeniny tito členové:  

         Brixová Martina 

  Kučera Petr 

  Masár Juraj 

    Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví! 

 

 

 

Pro zábavu: 
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V OUN je možné zakoupit: 
Zboží a služby Cena 

Baterie PR 675 H 108,-Kč/balení (6 ks) 

Baterie 13 108,-Kč/balení (6 ks) 

Baterie PR 312 108,-Kč/balení (6 ks) 

Baterie 10 108,- Kč/balení (6 ks) 

Hadička do sluch. tenká 15,-Kč/ks 

Hadička do sluch. silná 25,-Kč/ks 

Čisticí tableta 15,-Kč/ks 

Čištění ultrazvukem 5,-Kč/1 čištění 

Služby technika 50,-Kč 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Provozní doba OUN: 

pondělí, středa: 8 - 12 hod. 13 - 17 hod. 
úterý, čtvrtek: 8 - 12 hod. 13 - 16 hod. 

pátek: 8 - 12 hod. (pouze pro objednané) 
 

V pátek bude otevřeno dle naplánovaných akcí.  
 

Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Jungmannova 25, 77200 Olomouc 

E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz 
Kancelář OUN:   585 225 597 

 Jana Menšová:  777 959 722 (sociální pracovnice, tlumočnice), Skype + Oovoo: OUN Mensova 
Svatava Panská: 774 585 225 (sociální pracovnice, tlumočnice) 

                     Pavel Pastrnek: 777 854 328  pouze SMS (předseda OUN), Skype + Oovoo: OUN Pastrnek 
Petr Šafránek: 734 834 945 (projektový vedoucí) 

 

DOPORUČENÍ 

Nikdy nepodepisujte smlouvy, půjčky, úvěry bez přítomnosti 

tlumočníka!  

Pokud nerozumíte, nic nepodepisujte. Smlouvám musíte rozumět! 

Při exekuci už je pozdě řešit. 

http://www.ounol.cz/

