Oblastní unie neslyšících Olomouc

INFO
prosinec 2015

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce přeje všem OUN Olomouc

Co se konalo v listopadu?
Výroba mýdla a pečení perníčků
V pátek 6. 11. jsme strávili příjemný večer a společně si vyrobili
bylinkové a skořicové mýdlo a také upekli krásné perníčky.

Galavečer DOBRÉHO MÍSTA PRO ŽIVOT
Proběhl v pátek 13. 11. Na Galavečeru byl pokřtěn stolní kalendář
Dobrého místa pro život. Patronkou kalendáře byla herečka Vanda
Hybnerová.
Galavečer zahájil
dětský sbor Haničky
Vyroubalové Music
Bodo čtyřmi
písničkami, po té
hodinka a půl patřila
kapele Dětského
domova Olomouc a
po ní nastoupila
skupina Fantajm.
Během večera
vystoupily i děti z
baletního studia
Olomouc, zpěvák
Martin Šafařík a nové
modely představila
módní návrhářka
Marta Musilová. Spolu
Olomouc, které letos
slaví 20té narozeniny
nachystalo i bohatou
tombolu.
Na Galavečeru se
sešlo celkem 25
neslyšících. Akce byla
vydařená, všichni se
skvěle bavili.

Přednáška MUDr. Petra Burzly: „Břišní orgány“
V Pátek 20. 11. v 16:00 hod proběhla přednáška MUDr. Petra Burzly.
Dozvěděli jsme se důležité informace o nemocích žaludku, tenkého
střeva, tlustého střeva, jater a také o jejich příčinách a možnostech
léčby. Po skončení přednášky byly zodpovězeny případné dotazy.

Zdobení perníčků a balení mýdel
V pátek 27. 11. jsme začali trénovat na Vánoce a ozdobili jsme si
perníčky a mýdla, každý podle své fantazie.

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!
Poslední cvičení
proběhne 30.11.
Termíny cvičení na
rok 2016 budou
v průběhu ledna
upřesněny.

Program na prosinec

2016 budou v průběhu ledna upřesněny.

Mikulášská besídka
Oblastní unie neslyšících a Středisko rané
péče Tamtam Vás zvou v pátek 4. 12. od
16:00 -18:00 hod. na tradiční Mikulášskou
nadílku s programem pro děti i jejich rodiče.
Budou připraveny různé soutěže a hry pro
malé i velké a nakonec nás navštíví Mikuláš
i s dárečky.
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Vánoční tvoření s Emou

4.12.

Mikuláš

11.12. Vánoční tvoření s
Emou
16.12. Vánoční stánek
Dobrého místa pro
život na Horním
náměstí
19.12. Minigolf + Vánoční
beseda v OUN

23.10.
30.10. Halloween

V pátek 11. 12. od 16:30 hod. proběhne Vánoční tvoření s Emou.
Každý si prosím přineste s sebou jednobarevnou stuhu o šířce 1 cm a
délce 1 m, barevný papír, špachtle a tavící pistoli. Ti z vás, kdo nemají
tavící pistoli, si ji mohou zapůjčit v OUN. Máme k dispozici celkem čtyři
pistole.
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Vánoční stánek Dobrého místa pro život na
Horním náměstí
Ve středu 16. 12. od 10:00 hod. do 22:00 hod. bude OUN ve spolupráci
s firmou Koyo prodávat punč na Horním náměstí ve stánku Dobrého
místa pro život. Můžete si zde
zakoupit bylinková a skořicová
mýdla, perníčky a další
předměty,
které
vyrobili.
neslyšící
111 členové OUN.

Minigolf + Vánoční beseda v OUN
16pátek 19. 12. od 13:00 do 17:00 hod. si můžete
V

zahrát Vánoční
minigolf, který proběhne v Olomouc City (1. patro), Pražská 141
Olomouc. Sraz je ve 12:30 hod. před Olomouc City.
Přihlásit se můžete do
čtvrtka
17.
12.
2015
v kavárně OUN Olomouc.
Cena minigolfu: člen 50,/nečlen 100,Po skončení se přesuneme
do OUN, kde bude
zábava pokračovat.
Občerstvení bude
zajištěno.
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Program na leden

V pátek 8. 1. v 16:00 hod. – Přednáška: aktuální změny v sociální
oblasti
Ve čtvrtek 14. 1. v 16:00 hod. - exkurze na Městskou policii v Olomouci
(Kateřinská ulice).

Oznámení
O
Od 16. 11. do 4. 12. nebude v OUN Flodrová, objednaná tlumočení
převezme Grohmannová.
Od
V období od 21. 12. - 3. 1. bude OUN uzavřena.

Od
O
Od

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

Narozeniny
V měsíci prosinci
oslaví své narozeniny
tito členové:
Lucie Gallasová
Daniela Hejtmánková
Vlasta Králová

Gratulujeme a
přejeme hodně štěstí
a zdraví!

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)

!!! DOPORUČENÍ !!!
Nikdy nepodepisujte smlouvy, půjčky, úvěry bez
přítomnosti tlumočníka!
Pokud nerozumíte, nic nepodepisujte. Smlouvám
musíte rozumět!
Při exekuci už je pozdě řešit.
Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech! Přidali
jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a
sportovní
kluby.
Stačí,
když
nákupy,
které
děláte
běžně, provedete přes www.givt.cz. Část peněz z vaší útraty bude
darována nám a nezaplatíte nic navíc!

