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Podzimní tvoření v OUN Olomouc listopad 2014

Co se konalo v říjnu?
Cvičení pro zdravá záda a dobrou kondici
Každé pondělí od 16:00 hod cvičíme
pod
vedením
lektorky
LENKY
FASNEROVÉ.
Cvičení je vhodné pro muže, ženy i děti
všech věkových kategorií.

Cvičíme s různými pomůckami.
To vše zábavnou formou!
Nebojte se přijít si zacvičit a udělat
tak něco pro své tělo.

Cvičení paměti
Pátek 9. 10. od
16:00 hod
Cvičení paměti,
pozornosti,
myšlení a
soustředění s paní
Alenou
Kubičíkovou.

Moravský putovní pohár Neslyšících v kartách
(družstev a jednotlivců)
Sobota 10. 10. 2015

Na akci Moravský putovní pohár Neslyšících v kartách, která se pořádá
každoročně, jsme se sešli v hojném počtu. Přijelo 64 hráčů z různých
měst Moravy, 2 hráči z Prahy a 40 diváků. Hráči i diváci obsadili velký sál
a kavárnu.

Dvě neslyšící ženy uvařily guláš s chlebem a sekanou se zelím
a knedlíkem. Poprvé proběhla soutěž v disciplíně Moravský pohár
v Žolíku.
Moravský pohár se uskutečnil od 10 hod do 16 hod. Po skončení byly
rozdány ceny.
Naše skupina OUN hráčů dopadla velmi slabě, většina hráčů se
omluvila. Soutěže se čestně účastnili: Pastrnek Josef, Pospíšil Milan,
Novák Radek a pomocník z Bohumína Štefura Mikuláš.
Výsledky:
Jednotlivci
1. Kotík Aleš z MSUN Ostrava…658 b.
2. Vach Petr z Opavy................742 b.
3. Děcký Radek z Opavy…......742 b.
(2. - 3. místo bylo obsazeno stejně, ale v prvním kole byl lepší pan
Vach, měl nižší počet bodů než pan Děcký.)
Hráči OUN
30. PASTRNEK Josef..1067 b.
35. POSPÍŠIL Milan….1137 b.
62. NOVÁK Radek….1402 b.
mimo naše hráče: Štefura Mikuláš 38. místo 1156 bod
Družstva (z celkového počtu 11. týmů)
1. místo obsadilo SKN KROMĚŘÍŽ..........3583 bod.
2. místo obsadilo MSUN OSTRAVA.......3680 bod.
3. místo obsadilo ZSN ZLÍN ....................3885 bod.
10. místo obsadilo OUN Olomouc........4762 bod.

Akce Moravský putovní pohár Neslyšících v kartách proběhne příští
rok v OUN nejspíše již v únoru. Příští turnaj v kartách bude v Šumperku
14. 11. 2015.
Věříme, že naše družstvo se zlepší.
Děkuji všem, kteří pomohli s organizací turnaje.
Autorem článku
je Tomáš Šudřich

Hanácký farmářský trh na Horním náměstí
Pátek 16. 10. od 8:00 do 12:00 hod.
OUN se již podruhé prezentovala v rámci Hanáckého
farmářského trhu na Horním náměstí.
K dispozici byli informační letáčky o komunikaci s neslyšícím,
reklamní předměty OUN Olomouc či výukové DVD
znakového jazyka.
I přes chladné počasí se kolemjdoucí lidé u stánku se zájmem
zastavovali a projevili tak podporu naší organizaci.

Přednáška MUDr. Petra Burzly: „Nejčastější nemoci
v interně“
Pátek 16. 10. v 16:00 hod.
MUDr. Petr Buzrla přednášel v OUN již podruhé. Tématem
byly „Nejčastější nemoci v interně - srdce, cévy, trávicí a
dýchací ústrojí a ledviny“. Přednášky byla velice zajímavá,
následovala volná beseda. Můžete se těšit na další
přednášku v listopadu.

Valná hromada
V pátek 23. 10. od 16:00 hod.
Valná hromada schválila přeměnu občanského sdružení na
spolek. Nový název je tedy Oblastní unie neslyšících Olomouc
z.s. (z.s.= zapsaný spolek).
Proběhly volby a byly upraveny stanovy. Zvoleni byli:
VÝBOR: předseda – Pavel Pastrnek
místopředseda – Petr Kučera
členka výboru – Lenka Látalová
REVIZOR – Tomáš Šudřich st.
Všem členům výboru a revizní komise z předchozího období
děkujeme.
Stanovy jsou dostupné v kanceláři OUN Olomouc.

Halloween
V pátek 30. 10. jsme slavili Halloween. Neslyšící přišli ve
strašidelných maskách, hráli jsme zábavné hry a soutěže.
Všichni se moc bavili a účast byla hojná.

Program na listopad
Cvičení pro zdravá záda a
dobrou kondici
KAŽDÉ pondělí od 16:00 hod

KAŽDÉ pondělí v 16:00
Cvičení pro zdravá
záda…
6.11

Pod vedením lektorky LENKY FASNEROVÉ.

Výroba mýdla,
pečení perníčků

Cvičení je pro muže, ženy i děti všech
13.11. Galavečer
věkových kategorií.
DOBRÉHO MÍSTA
Cvičíme s různými pomůckami. To vše
PRO ŽIVOT
zábavnou formou! Nebojte se přijít si
zacvičit a udělat tak něco pro své tělo.
MUDr. BuzrlaS Sebou: pohodlné oblečení,
ponožky (obuv ne), pití
Cena: 30,-/lekce 1 hodina

Přijďte si zacvičit!!!!

20.11. přednáška: „Břišní
ručník,
orgány“
Zdobení perníčků,
27.11. balení mýdla

Výroba přírodních mýdel, pečení perníčků,
volná beseda
Pátek 6. 11. od 16:00 hod. Budeme péct perníčky, vyrábět přírodní
mýdla a vánoční ozdoby na Vánoční stánek Dobrého místa pro život.
Všechen materiál bude zajištěn.

Galavečer DOBRÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT

Přednáška MUDr. Buzrla - Břišní orgány
Pátek 20. 11. od 16:00 hod v OUN. MUDr. Petr Buzrla bude již potřetí
přednášet na téma: Břišní orgány (žaludek, střevo, žlučník aj.)

Zdobení perníčků, balení mýdla
Pátek 27. 11. od 16:00 hod v OUN. Budeme zdobit perníčky, balit
vyrobená mýdla, případně vyrábět další vánoční ozdoby.

Program na prosinec
MIKULÁŠ - 4.12. 2015
V pátek 4.prosince odpoledne navštíví OUN Mikuláš. Prosíme
všechny , kdo budou mít zájem a přijdou , aby se nahlásili
v kanceláři OUN nebo v kavárně.

OZNÁMENÍ
V pondělí 9. 11. nebudou v OUN
Pastrnek. Kavárna bude otevřena.

Flodrová, Grohmannová,

V pátek 13. 11. nebude v OUN Flodrová a Pastrnek.
Od 16. 11. do 4. 12. nebude v OUN Flodrová, objednaná
tlumočení převezme Grohmannová.
24. 11. a 26. 11. nebude v OUN Grohmannová.

Narozeniny

V měsíci listopadu oslaví své
narozeniny tito členové:
Lenka Kučerová
Bohdana Pochopová
Růžena Zápalková
Gratulujeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví!

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

Oovoo – OUN Flodrova nebo OUN Pastrnek
Skype – OUN Flodrova nebo OUN Pastrnek nebo OUN Grohmannova

Informace
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.

Na činnosti a akce naši
organizace je možné se
podívat na Facebooku

www.facebook.com/
OUNOlomouc

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,

- kdo (jméno) volá o
pomoc.

V OUN je možné koupit
Zboží a služby
Baterie PR 675 H
Baterie 13
Baterie PR 312
Baterie 10
Hadička do sluch.
tenká
Hadička do sluch.
silná
Čisticí tableta
Čištění ultrazvukem
Služby technika
Vysoušecí tablety na
sluchadla

Cena
108,-Kč/balení (6 ks)
108,-Kč/balení (6 ks)
108,-Kč/balení (6 ks)
108,- Kč/balení (6 ks)
15,-Kč/ks
25,-Kč/ks
15,-Kč/ks
5,-Kč/1 čištění
50,-Kč
60,- Kč

!!! DOPORUČENÍ !!!
Nikdy nepodepisujte smlouvy, půjčky, úvěry bez
přítomnosti tlumočníka!
Pokud nerozumíte, nic nepodepisujte. Smlouvám
musíte rozumět!
Při exekuci už je pozdě řešit.

Provozní doba
Po, st: 8 – 12 hod. 13 -17 hod
Út, čt: 8 – 12 hod. 13 -16 hod
Pá: 8 – 12 hod (pouze pro
objednané)

V pátek bude otevřeno dle
naplánovaných akcí.

Oblastní unie neslyšících Olomouc
Jungmannova 25, 77900 Olomouc
E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz, www.facebook.com/OUNOlomouc
Magdaléna Flodrová: 777 959 722 (soc. pracovnice, tlumočnice), Skype + Oovoo: OUN
Flodrova
Grohmannová Jana: 774 585 225 (sociální pracovnice, tlumočnice) Skype + Oovoo: OUN
Grohmannova
Pavel Pastrnek: 777 854 328 pouze SMS (předseda OUN), Skype + Oovoo: OUN Pastrnek
Petr Šafránek: 734 834 945 (projektový vedoucí)
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