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Rozbiehame sa
Od utorka 8.marca začíname s pravidelným cvičením pod vedením Štefky Dianovej vždy o 15:30 v Komunitnom centre na Nedbalovej 17 v Nitre. Pomaly sa rozbiehajú ďalšie krúžky ZO ÚNSS Nitra, v pondelok Radosť, vo štvrtok Radka, v sobotu 12.marca Qardo, vždy o 10:00 h. 
Navštívime zážitkové centrum
V sobotu 2. apríla sa vydáme do zážitkového centra Atlantis v Leviciach. Zábavný vedecký park záhady tela, planéty, zákonitosti prírodných vied. Po návšteve Atlantisu sa zrelaxujeme v Novom Tekove na Ranči u Bobiho. Odchod osobitného autobusu z parkoviska od žel. stanice  v Nitre bude o 9:00 hod., predpokladaný návrat do 17:00 hod. Účastnícky poplatok je 10 €, zahŕňa dopravu autobusom a vstupenku do centra Atlantis. Prihlásiť sa môžete na tel. 0911 328922 u p. Držíkovej, zálohu 10€ priniesť osobne v pondelok a štvrtok od 9:00 hod. do 12:00 hod. Ostatné dni po telefonickej dohode.  
Veľkonočný turnaj v Qarde
V apríli roku 2019 sme uskutočnili 1. ročník Veľkonočného turnaja v hre Qardo s cieľom založiť tradíciu veľkonočných turnajov tejto stolovej hry pre nevidiacich, čo nám ale nasledujúce dva pandemické roky prekazili. V tomto roku sa pokúsime tradíciu vytvoriť 2. ročníkom.  
Veľkonočný turnaj v hre Qardo sa uskutoční v sobotu 9.apríla 2022 v spoločenskej miestnosti strediska SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17. Registrácia účastníkov je od 9:00 hod., otvorenie turnaja o 10:00 hod. 
Účastnícky poplatok (platí i sprievodca), v ktorom sú zahrnuté obed, káva, minerálka a ceny pre víťazov, je 3 € a platí sa pri registrácii. Vytvoríme ľudové veľkonočné prostredie a pohodu, budeme však nekompromisní v používaní klapiek prakticky nevidiacimi, slabozrakými a vidiacimi hráčmi, ako aj rúšok či respirátorov pokiaľ budú v čase konania turnaja v interiéroch povinné. Účasť prisľúbil aj autor hry Václav Fanta z Prahy. Pravidlá hry sú jednoduché. Ide skôr o relaxáciu, ktorá je však veľmi dobrá na precvičenie hmatu a je nositeľom príjemnej komunikácie a dobrej nálady. Kto zasadne ku hre, musí základné pravidlá poznať. Prihlásiť sa môžete do pondelka 4. apríla 2022, a to mailom na adrese hovoriaciweb@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0911 328921. Kontaktná osoba a koordinátor – Josef Zbranek, ktorý vám ochotne poskytne ďalšie informácie o turnaji, hre i popis trasy do dejiska podujatia. Požiadavky na zabezpečenie nocľahu nahláste pri prihlásení, čím skôr, tým väčšia šanca na jeho zabezpečenie.
Pobyty
Stále sa môžete hlásiť na pobyt do Chorvátska – hotel Selce***, klimatické kúpele Crikvenickej riviéry -  od 3.-12. júna za 330,-- € (doprava, ubytovanie, polpenzia, vynikajúca delegátka stále pri nás, peniaze do poslednej chvíle na slovenskom účte). Bližšie informácie a prihlášky
u p. Oľgy Držíkovej na t. 0911 328922, olga.drzik@gmail.com, ktorá poskytne aj bližšie informácie.  
Posledné jedno miesto máme aj na veľkonočný pobyt v hoteli Jantár Dudince, od zeleného štvrtku do utorka za 290,-- €.
Vyššie ceny za taxi
Taxislužba VIA TAXI vo februári zvýšila ceny z 2,30 € na 2,40 za jazdu po meste, z Chrenovej na Klokočinu na 2,90 €. Rešpektujte tieto ceny, prosím, kto vie, čo sa s cenami pohonných hmôt ešte udeje, preto bude asi vhodné poukážky čo najskôr využiť. Keď to naša finančná situácia umožní, radi by sme v budúcnosti v programe Tyflotaxi pokračovali.
Ďakujeme za 2%
Ďakujeme všetkým našim členom a priateľom, ktorí nám darovali či sprostredkovali poukázanie 2% daní. Ide o významnú pomoc, ktorá udržuje naše stredisko v chode a umožňuje zasielať Vám Očko s ponukami aktivít a rád.   
Dajte nám svoje tipy 
vyzývali sme v minulom Očku ohľadom výletov, zatiaľ sme dostali tipy na výlet do Topoľčianok, Bojníc a Banskej Štiavnice. Ďalšie svoje tipy nám môžete oznámiť aj na členskej schôdzi, ktorú predbežne aj s oslavou Dňa matiek pripravujeme na sobotu 21.mája 2022.
Tip pre milovníkov hudby: mali by ste nezáväzný záujem o: 
a) Plavba po Dunaji s Petrom Lipom 7.al. 9.júla cena 28 € 
b) o predstavenie SND „Kým prídu stouni“? (cena od 6 do 13 € termíny zatiaľ nemáme
c) Kollárovci – Nitra, Rišňovce, Golianovo, Zl. Moravce, – rôzne termíny v lete – mimo Nitru pri dostatočnom záujme zabezpečíme osobitný autobus   
Kontaktujte 0911 328921 p. Zbranek.
Mesto Nitra spúšťa zbierku
materiálnej pomoci na pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou na Ukrajine. Zbierka bude prebiehať v KC Zobor (Svätourbanská 31) dva dni v týždni - stredy a štvrtky od 9:00 do 17:00. Zbierajú sa hygienické potreby, trvanlivé potraviny, nealkoholické nápoje, zdravotnícke potreby, matrace, karimatky, spacáky, stany, vankúše, periny, deky.
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