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Co bylo v červnu? 
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– DEN DĚTÍ – pro děti byly připraveny soutěže, skákací 

hrad, skluzavka a malování na obličej. Opékaly se buřty.



Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 

 

 



Oblastní unie neslyšících Olomouc 
 

 

 

– zúčastnili jsme se Hanáckého farmářského trhu na Horním 

náměstí. Návštěvníci se dozvěděli o službách a akcích, které OUN poskytuje 
neslyšícím občanům. Zájemci se mohli přihlásit do kurzu znakového jazyka. 
Hanáckého farmářského trhu se zúčastníme v tomto roce ještě jednou, a to 
18. 9. 2015 od 8:00 do 12:00 na Horním náměstí.

– v rámci cvičení paměti s paní Alenou Kubičíkovou, jsme si 

procvičili paměť, prostorovou orientaci a soustředění. 
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– RAFTING – pod vedením instruktorů jsme na raftech 

pokořili úsek řeky Moravy. Při cestě z Chomoutova do Olomouce jsme viděli 

krásnou přírodu a užili si spoustu legrace. Počasí nám přálo skoro po celou 

dobu plavby, ale před Olomoucí nás chytil déšť a kroupy. Přesto se nám 

plavba moc líbila. 
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- proběhla přednáška na téma „KOUŘENÍ“. Přednášela paní 

Stejskalová z Poradny pro ženy a dívky v Olomouci. Paní hovořila o závislosti, 

vlivu tabáku a marihuany na lidský organismus.  

 
– zúčastnili jsme se prohlídky OLOMOUCKÉHO PODZEMÍ. 
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Výsledky našich členů z Moravského poháru v JOKERU  
konaného dne 13. 6. 2015 v Ostravě. 
Turnaj jednotlivců 

Jméno Body celkem Umístění 

Milan Pospíšil 917 16. místo 

Josef Pastrnek 955 22. místo 
Tomáš Šudřich 1116 36. místo 

Radek Novák 1207 47. místo 

Jitka Jurková 1239 49. místo 

Stanislav Zápalka 1555 59. místo 

 
Turnaj družstev 

Jméno Body družstvo Umístění družstvo 
celkem 

Umístění Moravský 
pohár 

Radek Novák   
4833 

 
13 

 
9 Stanislav Zápalka 

Tomáš Šudřich 

Všem srdečně gratulujeme! 
 

na téma

          

 
Soutěž je určená pro děti i dospělé. 
Každý soutěžící může předat max. 5 fotografií 
velikosti A4 v papírové podobě.  
Komise vybere nejlepší snímky a autoři  
na prvních 3. místech budou odměněni. Poté budou fotografie vyvěšeny 
v prostorách OUN. Fotografie odevzdejte nejpozději do 31. 8. 2015 v OUN.  
Soutěž je pouze pro členy OUN! 
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V a  bude každý pátek  

(pouze 31. 7. 2015 - zavřeno) volná beseda 

a miniturnaj v šipkách, ping-pongu nebo fotbálku.  

Nejlepší hráči budou oceněni v září na oslavě Mezinárodního dne Neslyšících 

v OUN. 

 

 

POZVÁNKA NA TÁBOR 
Oblastní unie neslyšících Olomouc 

pořádá 

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

v termínu 18. 7. – 25. 7. 2015 
 
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 

 

mailto:panskatka@atlas.cz
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Dne 12. 9. 2015 vás zveme na celodenní výlet do Ostravy!  

 
- Navštívíme: Landek park – 

hornické muzeum  
(vstupné: děti od 6 let, dospělí-ZTP 
– 90 Kč) 

- Dolní Vítkovice (vstupné: děti od 7 
let, dospělí-ZTP – 50 Kč) 

- Svět techniky (vstupné: děti od 4 
let, dospělí-ZTP – 200 Kč) 

- Miniuni – svět miniatur (vstupné: 
děti od 4 let, dospělí-ZTP – 40 Kč)  

 

 

 
 

Celkem: 380,-Kč , členové 190,-Kč 
Záloha na osobu 100,-Kč 
Přihlašovat se můžete v Kavárně OUN nebo na mailu: ounol@ounol.cz. 
 

 
Žádáme členy OUN Olomouc, kteří dosud nemají uhrazeny členské příspěvky na rok 

2015, aby příspěvek uhradili. V případě, že nebudete mít zaplaceno členství OUN, 

nebudete moci využívat výhod. 

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 
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 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 
 

 
 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,  
  kdo (jméno) volá o pomoc. 

 
 

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

 Od 1. 9. 2015 nastoupí nová sociální pracovnice Jana Grohmannová.  
Dne 30. 9. 2015 končí pracovní poměr v OUN Mgr. Svatava Panská.  
 
 
 

http://www.facebook.com/OUNOlomouc
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 Fandíte nám? 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! 
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V měsíci červenci oslaví své narozeniny tito členové:  

Dagmar Burdiová, Daria Zajacová, Denisa Konečná, 
Zdeněk Grézl, Miroslav Svozil  

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny tito členové: 

Josef Pastrnek, Bohumil Pospíšil, Milan Švestka st. 

           

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví! 

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 

 

 

DOPORUČENÍ 
Nikdy nepodepisujte smlouvy, půjčky, úvěry bez přítomnosti tlumočníka!  

Pokud nerozumíte, nic nepodepisujte. Smlouvám musíte rozumět! 

Při exekuci už je pozdě řešit. 

!!! 
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Bludiště. 

 
 

Najdi 10 rozdílů! 
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V době letních prázdnin (ČERVENEC, SRPEN) bude 
v OUN Olomouc upravena provozní doba takto: 

 
PONDĚLÍ - ČTVRTEK 8:00 - 15:00 

PÁTEK 8:00 – 12:00 
 
V naléhavých případech se můžete objednat u Magdalény Flodrové –  
tel. 777 959 722 a domluvit si tlumočení i mimo uvedenou provozní dobu. 
 
 

 
Přejeme všem krásné prázdniny  
a příjemnou dovolenou! 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Oblastní unie neslyšících Olomouc 
Jungmannova 25, 77900 Olomouc 

E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz, www.facebook.com/OUNOlomouc 
Kancelář OUN:   585 225 597 

 Magdaléna Flodrová:  777 959 722 (sociální pracovnice, tlumočnice), Skype + Oovoo: OUN Flodrova 
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) 

http://www.ounol.cz/
http://www.facebook.com/OUNOlomouc

