
PLÁN AKCÍ NA ČERVENEC A SRPEN 

Z důvodu dovolených dochází ke změnám v plánu prázdninových akcí. Prosím o 

pozorné čtení termínů. V prvním týdnu v červenci od pondělí 4. do pátku 8. 7. bude 

ODBOČKA UZAVŘENA z důvodu DOVOLENÉ. Děkujeme za pochopení. Rádi Vás 

přivítáme opět v pondělí 11. července.  

 

ÚTERNÍ TVOŘENÍ bude POUZE V TĚCHTO TERMÍNECH - v červenci 26. 7. a 

v srpnu 9., 16. a 30. 8. v čase od 9 do 11 h. v kanceláři odbočky. 

V úterý 23. 8. se vydáme na PŘÁTELSKOU NÁVŠTĚVU ŠUMPERSKÉ ODBOČKY 

spojenou s turnajem v showdownu a zvukové střelbě, odjezd v 8.55 h. z jesenického 

autobusového nádraží, stanoviště č. 3, předpokládaný návrat ve 14.05 h. ze Šumperka 

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 h. v odbočkové kanceláři 

13. 7. středeční kavárna 

20. 7. klub vaření – houbová polévka 

27. 7. klub hraní společenských a deskových her 

3. 8. klub trénování paměti 

10. 8. středeční kavárna – oslava narozenin Helči a Petry 

17. 8. klub vaření – bramborové karbanátky 

24. 8. klub hraní společenských a deskových her  

31. 8. klub trénování paměti 

7. 9. středeční kavárna 

 

ČTVRTEČNÍ POZNÁVACÍ VÝJEZDY + ODPOLEDNÍ VAŘENÍ 

14. 7. od 14 h. v kanceláři odbočky vaření pod vedením pana Floriána – pochoutkový 

salát krok za krokem 

28. 7. beseda o službách a činnosti SONS pro obyvatele Domova seniorů 

v Javorníku – DOMOV SV. FRANTIŠKA - v 8.55 h. odjíždíme z autobusového nádraží 

v Jeseníku ze stanoviště č. 6 do Javorníku. Po besedě je pro zájemce možnost 

komentované prohlídky domova seniorů. Předpokládaný odjezd z Javorníku buď 

v 11.02 h. nebo ve 12.25 h.  

11. 8. společné setkání se členy šumperské odbočky ve venkovním Balneoparku 

v Priessnitzových léčebných lázních. Odjezd autobusem v 10.15 h. z autobusového 

nádraží v Jeseníku ze stanoviště č. 1. Návrat dle individuálních potřeb každého. 

 



18. 8. beseda o službách a činnosti SONS pro obyvatele DOMOVA SENIORŮ VE 

ZLATÝCH HORÁCH - v 9.30 h. odjíždíme z autobusového nádraží v Jeseníku ze 

stanoviště č. 9 do Zlatých Hor. Po besedě je pro zájemce možnost komentované 

prohlídky domova seniorů. Předpokládaný odjezd ze Zlatých Hor buď ve 12.15 h. nebo 

ve 12.44 h.  

25. 8. od 14 h. v kanceláři odbočky vaření pod vedením pana Floriána – rychlé a 

zdravé rizoto krok za krokem. 

  

PÁTEČNÍ VÝLETY A PREZENTACE - na tyto akce jsou srdečně zváni a vítáni i vaši 

blízcí, kamarádi, přátelé, členové rodiny, vnoučata, apod. Akce se uskuteční 

v minimálním počtu 2 účastníků, jinak se akce ruší. 

15. 7. a 19. 8. farmářské trhy v Jeseníku – i my se zúčastníme v čase od 9 do 12 h. 

s informačním stánkem odbočky, uvítáme vaši pomoc, hlaste se prosím Helči. 

22. 7. výlet do Fauna Parku v Lipové – odjezd z autobusového nádraží v Jeseníku 

ze stanoviště č. 8 ve 12.35 h. a předpokládaný návrat bude autobusem ve 14.03 h. 

nebo 15.03 h. z Lipové 

29. 7. návštěva Jeskyně na Špičáku v Písečné, odjezd z autobusového nádraží 

v Jeseníku, stanoviště č. 10 v 9.45 h. a předpokládaný odjezd z Písečné v 10.56 h. 

nebo 12.21 h. 

12. 8. výlet do Muzea Slezského Semmeringu v Horní Lipové, odjezd z vlakového 

nádraží v Jeseníku v 9.01 h., předpokládaný odjezd z Lipové v 10.02 h. nebo10.44 h. 

26. 8. návštěva muzea hudebních nástrojů v Ostružné - odjezd z vlakového nádraží 

v Jeseníku v 9.01 h. a předpokládaný odjezd z Ostružné ve 12.30 h. 

 

 


