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Memoriál Zlatky Bielickej 
Prípravy na túto sobotu vrcholia. Tričká a ceny sú už na ceste – oceníme prvých troch až v 17 súťažiach, v dvoch ďalších budú ceny pre každého, kto splní úlohu. Čakajú nás nielen hmotné statky, ale aj mnoho super zážitkov, takže sa na vás, vašich rodinných príslušníkov či priateľov, tešíme v sobotu deviateho o deviatej (prezencia) v stredisku na Nedbalovej.
Raňajky s Jankou Buršákovou
Tým z vás, čo sledujú na televíznych obrazovkách reláciu Súdna sieň, nemusíme Janku Buršákovú bližšie predstavovať. V tomto programe stvárňuje hlavnú úlohu sudkyne. Herečku a poslankyňu MZ Nitra v jednej osobe privítame na raňajkách v našich priestoroch na Nedbalovej v utorok 19. júla o 9:00 hod. Porozprávame sa s ňou o živote v našom meste i o tom, ako to pri takom nakrúcaní chodí. Tešíme sa na Vašu účasť a prosím – NALAČNO! 
Qardo a kolky – v júli zmena
Z dôvodu Memoriálu sa stretnutia presúvajú. Qardo na sobotu 16.júla o 10:00 h., ruské kolky na pondelok 18.júla o 13:30 h.
Pripomienka Dudince
Jesenný pobyt sa uskutoční v hoteli Jantár 2. – 7. 10. 2022. Cenu pobytu s plnou penziou a 8 procedúrami hotel ešte nezverejnil, vlani sa cena pohybovala okolo 230 €, záležalo na druhu izby. Hlásiť sa môžete na tel. 0911 328921 J. Zbranek, po 31.auguste ponúkneme voľné miesta členom z iných ZO. 
Hľadáme šachistov
K našim „Škorpiónom“ prestúpil nevidiaci šachista Ľudovít Nagy. Rád by v Nitre našiel ďalších súperov. Záujemcovia kontaktujte tel. 0911 328921 J. Zbranek.
Pekný film online
si môžete prehrať na stránke www.skn.sk (v úvode stránky). Zrodil sa vďaka Slovenskej autorite pre Braillovo písmo (SABP) a významu písma je aj venovaný. Trvá 15 minút a chytí za srdce aj tých, ktorí Braillovo písmo nepotrebujú. 
Smútočné oznámenie
V pondelok 13. júna nás vo veku nedožitých 76 rokov navždy opustila pani Zuzana Fábryová z Čataja. Členkou ZO Nitra bola od roku 2008. Česť je pamiatke. 
Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra n.o.
Skúšky skupiny RADOSŤ - každý pondelok o 9:30 h.
Krúžok RADKA – od 14.7. prázdniny do septembra 
Kondičné cvičenie - prázdniny do septembra
Individuálne cvičenie na strojoch po tel. dohode 
Tréningy Showdownu – piatky, soboty nepravidelne po dohode 
Očko 7/2022 – spracovali Josef Zbranek, Oľga Držíková, Mgr. Erika Šodorová  

