
Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 

 

 

INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce 
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Pátek 23.1. od 15:30 hodin – informace týkající se výměny průkazů mimořádných 

výhod ZTP, poplatky za telefonování, informace o transformaci organizace, plány aktivit na 
rok 2015 a další….. 
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Sobota 24.1. - v Kroměříži se konal turnaj v jokeru. Soutěže se zúčastnilo celkem 68 lidí 

a z toho 13 družstev. Naše družstvo OUN Olomouc hrálo poprvé. Za OUN se turnaje 

zúčastnili pan Josef Pastrnek, Stanislav Zápalka, Tomáš Šudřich a Petr Dvořák. 

Nejlépe se umístil pan Pastrnek Josef, který obsadil 23. místo s 1023 body. Pan Zápalka 

obsadil 25. místo s 1031 body. Pan Šudřich se umístil na 28. místě s 1041 body a pan Dvořák 

obsadil 39. místo se ziskem 1099 bodů. Všichni naši hráči měli body vyrovnány.   

Další turnaj se bude konat ve Zlíně dne 21.3.2015. 

Umístění prvních pěti družstev: 

1. ČMUN Kroměříž B s 3830 body 

2. MSUN Ostrava s 3965 body 

3. ČMUN Kroměříž A  s 4118 body 

4. BSN Brno A  s 4172 body 

5. OUN Olomouc s 4194 body 
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Pátek 6.2. od 14 hodin – oslava sv. Valentýna  

 

 

Pátek 13.2.  – nebude beseda (Jarní prázdniny) 

 

Pátek 20.2. od 16 hodin – pokračování cvičení paměti s paní Alenou  

Kubičíkovou , volná beseda 

 

Pátek 27.2. od 16 hodin – volná beseda 
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Sobota 7.3.2015 - Dobré místo pro život a fotbalový klub SK Sigma Olomouc 

vás zvou na již třetí ples Dobrého místa pro život, který se bude konat v hotelu 

Flora dne 7.3.2015 od 19:30 hodin. Zájemci, nahlaste svoji účast co nejdříve do 

kanceláře OUN, poté hromadně pro vás zajistíme vstupenky na ples. 

Bližší informace na www.dobremistoprozivot.cz/ples. 

 

 

 Od nového roku je možné se přes webkameru spojit pomocí Oovoo a 
Skype.  Připojení je možné: 
 

Oovoo – OUN Mensova nebo OUN Pastrnek 
Skype – OUN Mensova nebo OUN Pastrnek 
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 Od 1.1.2015 – se zavádí 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 
 

 

 
 
 

Narozeniny: 
V měsíci únoru oslaví své narození tento člen:  

          Vladislav Příborský 

     

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví! 
 

 

 

http://www.facebook.com/OUNOlomouc
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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 

 

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/

