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 Predvianočné Qardo
Uskutoční sa v sobotu 8. decembra o 10:00 h v SINA Nitra n.o. na Nedbalovej 17, a keď bude chuť a nálada budeme aj punčovať.

Naši vo vianočnom mestečku v Nitre
V utorok 12. decembra o 19:00 hod. vystúpi skupina Domovina s pásmom Veselé country Vianoce. 


Štefanský turnaj 
Aj v tomto roku si zašportujeme, aby sme spálili vianočné kalórie. Stretneme sa vo štvrtok 27. decembra o 10:00 h. v našom stredisku na Nedbalovej 17. Zahráme si to, na čo budeme mať chuť- showdown a zapotíme sa na veslárskom trenažéri. Na ruské kolky bude asi zima. 

Nemáte s kým silvestrovať?
Tak ako vlani, tak aj v tomto roku bude spoločenská miestnosť SINA Nitra na Nedbalovej 17 patriť posledný deň v roku silvestrujúcim členom ÚNSS, ich rodinám a priateľom. Začneme o 18:00 h., budova a naše priestory budú sprístupnené od 17:00 h. Každý si v batôžku prinesie, čo má rád. Nealko nápoje a pivo budú v „bufete“. Budeme radi, keď na čísle 0911328921 svoju účasť ohlásite, nie je to však podmienka účasti.

Nezabudnite si objednať časopisy 
Časopisy ÚNSS v jednom zväzku v 6 číslach za rok prinášajú široké spektrum informácií, ktoré sú dôležité pre každého človeka so zrakovým postihnutím. Dúha je časopis sociálny, Dúhovka kultúrny. V elektronickej verzii a v Braillovom písme sú časopisy zdarma. Pokiaľ chcete, aby Vám Dúha vytlačená zväčšeným písmom chodila do poštovej schránky domov, zaplatíte len poštovné vo výške 5,40 €. Pracuje sa aj na zvukovej verzii na CD. S objednávkou Vám radi pomôžu pracovníčky v KS ÚNSS. Objednávku si môžete vybaviť aj sami elektronicky cez objednávací formulár na stránke http://www.unss.sk/aktuality/2017/duha-objednanie-2018.php" http://www.unss.sk/aktuality/2017/duha-objednanie-2018.php 

Takisto si môžete s pomocou pracovníčok KS ÚNSS objednať aj časopisy z Levoče.

Naši na dvoch frontoch
Na 19.ročníku Dní Mateja Hrebendu, ktorý sa konal dňa 24. novembra t.r. v Bratislave, získali Mária Godárová a Iveta Zbranková bronzové plakety na prehliadke nevidiacich a slabozrakých recitátorov a literárnych tvorcov, prvá menovaná v prednese poézie, druhá v prednese prózy. J. Zbranekovi sa v autorskej tvorbe v kategórii Aforizmy-epigramy ušla plaketa zlatá. 
Ak sú medzi vami priaznivci poézie, prózy alebo píšete svoju vlastnú tvorbu, trénujte, aby ste sa spolu s nami mohli zúčastniť nasledujúcej prehliadky. Bližšie info 0911328921.
V nedeľu 11. novembra sa 11 našich qardistov  zúčastnilo  turnaja v Zlíne. Najlepšie sa darilo Ľudmile Šišákovej, ktorá získala 2. miesto. Nepopulárna zemiaková medaila sa ušla Štefanovi Ivančíkovi. Išlo o veľmi príjemné stretnutie slovenských a moravských nevidiacich a slabozrakých ľudí. 

Na Veľkú noc do Dudiniec
„Kvalita išla vo všetkom o 100% hore!“ konštatoval pán Fúska na konci fantastického týždňa, ktorý sme v novembri strávili v hoteli Jantár v Dudinciach. Viacerí účastníci mu dali za pravdu. Na výborovej schôdzi vzbĺkol nápad ísť do Dudiniec aj na Veľkú noc 19. až 23. apríla 2019. Niektorí ľudia utekajú cez sviatky z domu do anonymity. Tento jav je tak rozšírený, že hotely o hostí cez sviatky nemajú núdzu a zvyšujú ceny. Treba platiť zamestnancom príplatky. V čase nášho pobytu už bol hotel na Veľkú noc z polovice zarezervovaný, aj keď na recepcii nevedeli ešte cenu pobytu. Na konci novembra sme si nechali rezervovať posledných 10 dvojlôžkových izieb. Podarilo sa nám získať zľavu z 215 na 200 € za 4 noci a 5 dní s plnou penziou od večere v 1.deň po raňajky v posledný deň, s dvoma procedúrami a celodenným vstupom do bazéna. Na Akadémii 1. decembra sa nás prihlásilo 12 členov. Prihlásiť sa môžete aj vy u p. Zbraneka na tel. 0911 328921 do pondelka 17. decembra 2018. 


Zapojte sa do klubových aktivít
Skúšky hudobno-recitačného súboru  RADOSŤ  
  Každý pondelok o 9:30 hod.
 Tvorivé dielne krúžku RADKA 
   Každý štvrtok o 9:30 hod. 
Tanečný súboru OČKO  
   Každý utorok 15.30 hod. 
Tréningy aplikovaného stolného tenisu – piatky nepravidelne

Okrem uvedených akcií od 17. decembra 2018 do 14. januára 2019 krúžky nebudú.

Krásne Vianoce, veľa zdravia, šťastia a dobrej nálady v roku 2019 prajeme všetkým príslušníkom našej veľkej rodiny členov, priaznivcov a čitateľov.
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