
PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 

 

středa 15. 6. od 12.30 do 13.30 h. JEDNÁNÍ OBLASTNÍ RADY – rádi přivítáme 

všechny, které zajímá dění a plánování akcí na odbočce 

 

ÚTERNÍ TVOŘENÍ od 9 do 11 h. v kanceláři odbočky 

5. 7. JE STÁTNÍ SVÁTEK, netvoříme 

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

8. 6. klub vaření  

15. 6. středeční kavárna  

22. 6. klub trénování paměti 

29. 6. klub vaření příprava občerstvení na vernisáž  

6. 7. KLUB NENÍ, JE STÁTNÍ SVÁTEK 

 

PÁTEČNÍ VÝLETY – sraz vždy v 9 h. v kanceláři odbočky a potom budeme společně 

objevovat Jeseník a jeho blízké okolí – podle počasí a nálady si vyjedeme do 

venkovního balneoparku v Priessnitzových léčebných lázních, podrobněji se 

seznámíme s městským parkem Smetanovy sady a památkami v něm, atd.  

 

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE 

čtvrtek 9. 6. beseda o službách a činnosti SONS pro obyvatele Domova seniorů 

v Javorníku - 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. Navštívíme také naši členku, která se na nás už moc těší. Předpokládaný 

odjezd z Javorníku buď v 11.02 h. nebo ve 12.25 h.  

pondělí 13. 6. v 10 h. seniorské promítání v Kině Pohoda v Jeseníku – romantická 

komedie Jedině Tereza, vstupné SeniorPas 40,- Kč, ZTP 50,- Kč, ostatní 100,- Kč 

pátek 17. 6. farmářské trhy na náměstí v Jeseníku – i my se zúčastníme v čase od 9 

do 12 h. s informačním stánkem odbočky, uvítáme vaši pomoc! 

středa 22. 6. v 17 h. on-line trénování paměti na odkaze https://1url.cz/@sonstreninkpameti  

čtvrtek 23. 6. relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita v Priessniztových léčebných 

lázních, společný odjezd ve 13.35 h. z autobusového nádraží v Jeseníku ze st. č. 1, 

zájemci, hlaste se Helči do 22. 6. do 12 h. POZOR NAVÝŠENÍ VSTUPNÉHO! 1 vstup 

200,- Kč (sleva ZTP 20,- Kč/osoba, tj. vstupné 180,- Kč) 

středa 29. 6. v 17 h. vernisáž výstavy „S tužkou na cestách“ slabozrakého malíře 

Lukáše Černého v předsálí kina Jeseník 

https://1url.cz/@sonstreninkpameti

