

2


file_0.png

file_1.wmf

                  OČKO  4/2018  - apríl
mesačník pre nevidiacich a slabozrakých Nitrianskeho regiónu. S podporou Mesta Nitra vydala SINA Nitra n.o. a ZO ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra 
0911/328 921, 0911/328922, hovoriaciweb@gmail.com
O b s a h
Ponuka pobytu v Grécku ..................................................	1
Pozvánka na 3 v 1.............................................................	3
Konečné výsledky Bielej pastelky 2017 ............................3

Ponuka pobytu v Grécku
Po úspešných minuloročných pobytoch pri mori sme pre členov ÚNSS a ich rodiny i priateľov pripravili 12-dňový zájazd do Grécka. Uskutoční sa v dňoch 27. augusta až 8. septembra do prímorského strediska Parália apartmánový dom Ana Rita. K dispozícii máme 7 dvojlôžkových a 3 trojlôžkové izby. Sú vybavené WC so sprchou, TV a kuchynským kútom s chladničkou.
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Cena pobytu:  Cenu si môžete vyskladať sami podľa služieb, ktoré odoberiete. 
Doprava autobusom tam i späť – 114,– € (možnosť miestenky za 5,-€). Možnosť dopravy aj vlastným autom. 
Ubytovanie 10 nocí spolu vrátane pobyt. poplatku - 79,– €
Večera 10,- € na osobu a deň (odber nepovinný – v mieste sú aj iné, údajne výhodnejšie možnosti stravovania).
Raňajky kontinentálne (ľahšia formu stravovania založená na stredomorskej tradícii)  2,– € na os. a deň (odber nepovinný).
Najlacnejší variant bez stravy vychádza len na 193 €, najdrahší s polpenziou a miestenkou na 318,– €. Pán Šabík vybavil, že keď do 26. apríla t.r. uhradíme zálohu, máme prisľúbenú ďalšiu zľavu vo výške 11%. 
Bonusy: Grécky večer, Pirátsky večer
Do týchto nákladov sme nezarátali nepovinné poistenie vo výške 24,– € na osobu, v ktorom je zahrnutá aj náhrada prípadného storno poplatku.   

Dom sa nachádza 100 m od pláže a centra. V cene nie je zahrnutý plážový servis, ten je však možné získať v niektorej z blízkych reštaurácií za kúpu nápoja a to na celý deň. V dome budeme ubytovaní na 1. poschodí bez výťahu, preto pobyt nie je vhodný pre ľudí s pohybovým obmedzením. 

Doprava – klimatizovaný autobus pôjde po trase Nitra, Nové Zámky Komárno, Maďarsko, Srbsko, Macedónsko. Odchod z Nitry bude v pondelok 27. augusta 2018 o 11.00 hod., predpokladaný príchod do Parálie je v utorok 28. augusta medzi 8.00 a 9.00 hod. Čas spiatočnej cesty, ktorý bude účastníkom upresnený, je plánovaný na piatok 7. septembra 

Ako sa prihlásiť: Najneskôr do 25. apríla 2018 u sekretárky KR ÚNSS pani Oľgy Držíkovej na tel. čísle 0911 328922, e-mail olga.drzik@gmail.com. Následne budú záujemcom zaslané prihlášky na požadovaný počet osôb. Od každého účastníka potrebujeme vypísanú prihlášku – meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, číslo cestovného dokladu. Na základe každoročných dohôd so štátmi, ktoré nie sú v EÚ, by mal stačiť platný občiansky preukaz. Do hore uvedeného termínu je treba uhradiť zálohu vo výške 100 €.

Pozvánka na 3 v 1
Sobota 14. apríl 2018, SINA Nitra n.o., Nedbalova
10.00 h. – Stretnutie s Qardom
13.00 h. – Hráme ruské kolky - pokiaľ počasie dovolí
15.00 h. – Posedenie pri country so skupinou Domovina
Príďte stráviť príjemný deň s priateľmi!

Konečné Výsledky Bielej pastelka 2017
Aktívne gólové skóre futbalovej Bielej pastelky 2017 je o 23,64 % vyššie než vlani.
Nie jedenástka, ale asi 3500 hráčov v tričkách bielej pastelky, sa plní energie a zápalu v piatok 22. a v sobotu 23. septembra rozutekalo ulicami 300 miest, žiaci a študenti z osemsto osemdesiatich dvoch škôl si goliere ozdobili spinkami, osemsto dvadsiatka zachytila vo svojej sieti celkovo 3 643 SMS správ, v UniCredit Bank chytali góly od 15. júna do 31. decembra a veru nejeden brankár mal čo robiť. Posúďte sami:
	dobrovoľné príspevky na osobitný účet zbierky: 
	37 119,64 €,

dobrovoľné príspevky do prenosných pokladničiek: 
137 356,73 €
	dobrovoľné príspevky do stacionárnych pokladničiek: 

11 248,67 €
	SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti všetkých mobilných operátorov: 7 286 €.

Istotne vás neprekvapí, že sme takmer zvalili tribúny, vykričali si hlasivky a stlieskali ruky až na kosť, keď rozhodca vyriekol 193 011,04 €. Čistý výnos, ktorým sa môže pochváliť Biela pastelka 2017, predstavuje 174 025,29 €. Stúpli sme o 23,64 percent. „Chcel by som sa všetkým, ktorí sa pričinili o takéto gólové skóre futbalovej Bielej pastelky, srdečne poďakovať,“ povedal predseda ÚNSS Branislav Mamojka. „Na pohľad je to len obyčajná malá biela pastelka, ale človeku so zrakovým postihnutím dláždi cestu na pomyselný stupeň víťazov. Vaša podpora prináša nevidiacim a slabozrakým obrovskú radosť a motiváciu, šancu ísť vpred, v ústrety samostatnému a plnohodnotnému životu. Aj vďaka tejto podpore dokážeme našich klientov naučiť bezpečne chodiť s bielou palicou, reliéfne bodky usporiadať do písmen, slov a viet, prekonať strach z varechy a žehličky, naučiť sa pracovať s počítačom a mnoho iných každodenných činností, bez ktorých by boli odkázaní na pomoc svojich blízkych. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať a víťaziť,“ dodal.
Rok 2018 sa bude takisto belieť pastelkami. Sedemnásty ročník sme odštartovali už 15. januára a poslednú bodku záverečnej kapitoly klepneme 31. decembra. Vidíme sa v uliciach miest a obcí počas hlavného zbierkového dňa, a to v piatok 21. septembra 2018. Tešíme sa na vás a vaše otázky o živote so zrakovým postihnutím!
Všetky aktuálne informácie nájdete na stránke Bielej pastelky a na Facebooku Bielej pastelky. 		zdroj www.unss.sk

Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra, n.o.
Skúšky skupiny súboru RADOSŤ - Každý pondelok o 9:30 h.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - Každý štvrtok o 9:30 h. 
Tréningy tanečného súboru OČKO - Každý utorok 15:30 h. 
Tréningy aplikovaného stolného tenisu – Piatky nepravidelne 
Očko 4/2018 – spracoval Josef Zbranek

