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INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce 
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Pátek 3.4. – pod vedením Emy Pazderové jsme si vyrobili velikonoční vajíčka. 
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Pátek 10.4. – paní Alena Kubičíková si pro nás opět připravila různé hry, testy, 

kvízy a hlavolamy, aby nám pomohla procvičit naši paměť, pozornost a 
soustředění. 
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Středa 15.4. – navštívili jsme Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, kde 

jsme si na příkladu vyzkoušeli, jak probíhá komunikace operačního střediska 
s neslyšící osobou v případě ohrožení a poté nám bylo předvedeno technické 
vybavení  HZS OK. 
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Čtvrtek 23.4. – Odbor ochrany ve spolupráci s Odborem sociálních věcí města 

Olomouce si připravil pro neslyšící a nevidomé občany přednášku s názvem 
„Sociální služby v našem městě“. Přednáška se konala v zasedací místnosti 
primátora. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobota 25.4. – naši členové hráli v Opavě Moravský pohár v kartách „Joker“. 
Jejich umístění je uvedeno v tabulce. Družstvo OUN umístilo na 1. místě.  

Místo   Body 

2.  Pastrnek Josef  645  

10.  Quitt Radek 826 

37.  Novák Radek 1270 
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– organizace „Dobré místo pro život“ Vás zve na 3. ročník Olomoucké 

koloběžkiády, která se koná na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci. Hlavními 

protagonisty budou hokejisté HC Olomouc. 

Kde: Letiště Olomouc 

Startovné: 50 Kč (celá částka putuje na účet Oblastní unie neslyšících a poslouží na letní 

tábor pro děti se sluchovým postižením) 

Program: 

9:00 Slavnostní zahájení, registrace 

10:00 Start v jednotlivých kategoriích 

13:00 Vyhlášení výsledků a předání cen 

 
 

– Valná hromada + Den matek 

–  proběhne další trénování naší paměti, 

pozornosti, soustředění a myšlení s paní Alenou Kubičíkovou. 

– přednáška o zdravé výživě 

http://www.dobremistoprozivot.cz/unie-neslysicich-olomouc
http://www.dobremistoprozivot.cz/unie-neslysicich-olomouc
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Oblastní unie neslyšících Olomouc 
pořádá

v termínu 18. 7. – 25. 7. 2015 
 

INTEGROVANÝ SPORTOVNÍ TÁBOR  
pro děti a mládež se sluchovým postižením od 7 do 15 let 

 
Ubytování:            Rekreační středisko RUSAVA  
Stravování:           Plná penze + pitný režim     
Vedoucí tábora:     Mgr. Panská Svatava  
 
Zaměření programu tábora: pohybové hry, míčové hry, základy sebeobrany, turistika, koupání 
v bazénu 
Nabízíme: pobyt v pěkné přírodě Hostýnských vrchů, pohybové a sportovní hry, výtvarné činnosti, 
tábornické dovednosti. Dále jsou v plánu organizované výlety v doprovodu vedoucích a studentů 
na praxi.  Práce s mapou - orientace v okolí je další nabízenou činností, stejně jako trénink střelby 
ze vzduchovky.  
Přihlášky uzavíráme 15. 6. 2015.   

Cena: 3100,- Kč 
INFORMACE: E-mail: panskatka@atlas.cz 
Telefon či SMS: 773 621 650, 774 585 225 

Členy OUN Olomouc, kteří dosud nemají uhrazeny členské příspěvky na rok 2015, žádáme 

o uhrazení členských příspěvků. V případě, že nebudete mít zaplaceno členství OUN, 

nebudete moci využívat výhod a nemůžete volit na valné hromadě dne 15.5.2015!

Dle stanov OUN Olomouc bod „zánik členství, písmeno „f“ Vaše členství zaniká 

nezaplacením členských příspěvků do 31.3..  

Členské příspěvky OUN Olomouc: 

Děti 0-6let (rozhoduje rok narození)………………        členství zdarma 

Děti 7-15 let …………………………………………………………..  150,-Kč 

Od 15let (občanský průkaz) ……………………………………   200,-Kč 

Starobní důchodci, studenti, matky na mateřské dovolené……  150,-Kč 

mailto:panskatka@atlas.cz
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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 OK 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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S lítostí oznamujeme, že nás dne 8. dubna 2014 ve věku nedožitých 
82 let navždy opustil náš dlouholetý kamarád a člen OUN pan 
Vladimír Kozák.  
 
Upřímnou soustrast rodině a blízkým přátelům! 

 
Narozeniny: 

V měsíci květnu oslaví své narozeniny tito členové:  

         Viola Zaoralová  

  Martina Pastrnková 

  Pavel Pastrnek  

Tomáš Šudřich st. 

      Tomáš Šudřich ml. 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví! 

 

 

Pro zábavu: 
Najdi 5 rozdílů: 
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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/

