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Hontianska paráda Hrušov
V sobotu 20.augusta navštívime vychýrený folklórny festival s bohatými ukážkami tradičných, často pozabudnutých poľnohospodárskych prác. Činnosti sú predvádzané v dvoroch (gazdovský, Hrušovský, pufancový, poľovnícky a mnohé iné). Dvory majú často aj vlastných hudobníkov, ale hlavný folklórny program prebieha v amfiteátri. Festival obohacuje aj približne stovka remeselníkov mimo dvorov. Odchod autobusu je od žel. stanice v Nitre o 8:30 hod. predpokladaný návrat do Nitry medzi 18.00 a 19.00 h., budeme sa snažiť vyjsť v ústrety účastníkom odkázaným na prímestské autobusové spoje. Na festival je vstupné 10 €, autobusy nám tiež dosť zdraželi, takže cena zájazdu je 20 €. Prihlásiť sa a uhradiť poplatok môžete u p.Oľgy Držíkovej tel. 0911 328922 do 15.augusta. 
Festival tradičných remesiel a chutí Topoľčianky 
Vo štvrtok 1.septembra sa vydáme do tamojšieho parku, kde sa akcia bude konať. Odchod autobusu je od žel. stanice v Nitre o 8:30 hod. predpokladaný návrat medzi 18.00 a 19.00 h., cena zájazdu je 5 €. Prihlásiť sa môžete u p. Oľgy Držíkovej  tel. 0911 328922 do 25. augusta. 

Jazzová plavba s Petrom Lipom
Uskutoční sa v piatok 9. septembra na Dunaji na lodi Harmónia na trase Bratislava-Devín-Bratislava, cena lístka je 28 €.  Koncert resp. plavba sa uskutoční v čase 17:30 až 19:30, posledný priamy autobus odchádza do Nitry 20.20 h., čo by sme mali stihnúť. Na koncert pocestujeme verejnou dopravou, o doprave sa dohodneme s konkrétnymi záujemcami, nakoľko neočakávame veľký počet účastníkov, budeme rezervovať cca 10 vstupeniek. Hlásiť sa môžete u p. Zbraneka na t. 0911 328921.  

Bieločierny koncert pod nitrianskym nebom
Ako sme už s predstihom informovali, v piatok 12. augusta 2022 sa na pešej zóne v Nitre (pódium pred turistickým informačným centrom) uskutoční komponovaný program, v ktorom vystúpia:
18:00 DIVADLO ZRAKÁČ – Ste medzi nami
Divadlo, v ktorom zrak nehrá žiadnu rolu, zahrá autorskú komédiu o živote nevidiacich. Dozviete sa, ako správne previesť nevidiaceho cez cestu, či mu môžete povedať „dovidenia“, čo robia nevidiaci na deň nevidiacich, ale aj množstvo ďalších zaujímavých vecí, o ktorých ste
vždy chceli vedieť, no hanbili ste sa opýtať (nevhodné pre deti do 12 rokov). Zostrih z predstavenia:
https://www.youtube.com/watch?v=dPs9N4lj1qI
18:50 VICTORIA LINNEN & PETER ZBRANEK
Po vlaňajšom úspechu je tu opäť spoločný koncert klaviristu Petra Zbranka a huslistky Victorie Linnen. V ich podaní
zaznejú klavírno-husľové verzie svetoznámych hitov, ktoré zahrejú dušu, no i roztancujú poslucháčov. Napríklad táto:
https://www.youtube.com/watch?v=1x3iywP2eOo

20:10 KYKLOP BAND
Kapela z Olomouca, ktorej zvláštnosťou je, že sa z 80% skladá z  dospelých ťažko zrakovo postihnutých muzikantov. Na svoje si pri ich koncerte prídu milovníci českých i svetových hitov a evergreenov, aj rockových hitov. Zostrih z koncertov:
https://www.youtube.com/watch...
Organizátorom koncertu je Obč. združenie Pianistan. Moderuje Ondrej Rosík, redaktor Rádia Lumen. Vstup je voľný. Projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore
Mesta Nitra a Nadácie ZSE
Link na udalosť na Facebooku - potešíme sa, keď sa pridáte, pozdieľate a pozvete aj svojich známych.
https://www.facebook.com/events/572080167891478

Qardo a kolky v auguste
Qardo v sobotu 13. augusta o 10.00 h.
Ruské kolky v pondelok 8. augusta, obidve akcie v stredisku na Nedbalovej v Nitre.

Nevidím, ale fotím 
Možno si spomeniete na besedu s profesionálnym fotografom Jánom „Myšiakom“ Miškovičom, ktorú sme u nás organizovali pred niekoľkými rokmi. Teraz so svojimi priateľmi od fachu pripravuje na jeseň niekoľko víkendových kurzov, pre všetkých, ktorým zrak čiastočne alebo úplne chýba. Keď sa nájde dostatočný počet záujemcov, môže byť jeden z kurzov aj v Nitre. Potenciálni záujemcovia hláste sa na t. 0911 328921 p. Zbranek.

Fotky z našich akcií
Nové technológie nám pomohli vyriešiť aj dlhoročný problém s fotkami z našich akcii. Fotografie nechať vyrobiť a rozdať – to bolo takmer vždy nad naše sily. Situácia sa ale zmenila, aspoň pre tých, čo majú emailovú adresu. Fotografie účastníkom Memoriálu Zlatky Bielickej sme rozoslali na 33 elektronických adries. Vďaka Lacovi Fúskovi, ktorý doma z kmeňa orecha vyrobil stupne víťazov, fotky stáli naozaj zato. Stretlo sa nás rekordných 87 účastníkov, takže väčšina fotky nemá. Kto ich nedostal a nahlási nám mailovú adresu, radi mu ich pošleme. Takisto sme elektronické fotky poslali aj účastníkom besedy s Jankou Buršákovou. Fotky si môžete prezrieť aj na facebooku Nevidiaci a slabozrakí v Nitre – SINA Nitra, n.o. 

Pripomienka Dudince
Pobyt v hoteli Jantár 2.-7.10.2022 sa pomaly zapĺňa a po 31.8. ponúkneme voľné miesta členom iných ZO.

Členské príspevky
Prosíme všetkých členov ZO ÚNSS Nitra, ktorí si chcú uhradiť členské príspevky za roky 2020, 2021 a 2022, či už naraz alebo postupne, aby tak urobili osobne na našich akciách, príp. si dohodli termín úhrady s p. Držíkovou 0911328922. Tiež môžete uhradiť členské príspevky na náš účet SK42 7500 0000 0040 2012 9467 do poznámky pre príjemcu napíšte svoje meno a priezvisko.
Očko 8/2022 – spracoval Josef Zbranek


