
ČERVNOVÉ AKCE 

STŘEDEČNÍ KLUBY – každou středu 14.00 – 16.30 hod. 

6. 6. – klubová oslava Dne dětí 

13. 6. – klub vaření – Koktejl-braní – mícháme nápoje s firmou Adaptech 

20. 6. – klub čtení – léto přichází – čtení a povídání na téma letního slunovratu 

27. 6. – klub tvoření – různé techniky zdobení hliněných květináčů  

4. 7. – křeslo pro hosta – paní Ing. Dana Dohnálková – povídání o výrobě 

domácích sýrů z kravského mléka spojené s ochutnávkou a možná přijde na řadu 

i povídání o patchworku 

středa 27. 6. – od 10 hod. oblastní rada v kanceláři odbočky 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

úterý 12. 6. od 10.00 do 16 hod. na náměstí v Jeseníku „Společně pomáháme“ – 

akce v rámci Týdne sociálních služeb na Jesenicku. Jednotlivé organizace 

pomáhající lidem v různých životních situacích a potížích budou nabízet své služby. 

Pro zrakově postižené jedinečná možnost osobně vyzkoušet nabízené pomůcky od 

firmy Spektra, Adaptech a Sagitta. Na pódiu kulturní vystoupení umělců ze 

zúčastněných organizací. Naši odbočku bude reprezentovat paní Vlaďka Mrňková,  

pan Pavel Jura, Zdeněk Janeček a pan Radomil Zapletal.  

středa 13. 6. od 8.00 do 17.00 hod. – den otevřených dveří v naší odbočce – 

možnost seznámit se se službami, které SONS poskytuje (sociální poradenství, 

neformální setkávání, klubová činnost, apod.), možnost vyzkoušet si společenské hry 

pro zrakově postižené, nácvik chůze s bílou holí, apod. 

úterý 19. 6. návštěva a posezení na zahrádce u paní Anny Kočí ve Staré Červené 

Vodě – odjezd autobusem z autobusového nádraží v Jeseníku ve 14.00 hod. ze 

stanoviště č. 7, návrat zpět do Jeseníku autobusem 17.39 hod. ze Staré Červené 

Vody (bližší informace u Ivety Růžičkové – mobil 778 702 415) 

pondělí 25. 6. v 10 hod. – relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita v Priessnitzových 

léčebných lázních v Jeseníku (účast je nutné předem nahlásit I. Růžičkové, odjezd 

autobusem v 9.05 hod. z autobusového nádraží v Jeseníku, stanoviště č. 1) 

úterý 10. 7. v 17.00 hod. v předsálí kina Pohoda v Jeseníku – vernisáž výstavy 

grafik zrakově postižené malířky Markéty Evjákové (bližší informace o autorce: 

https://marketa-evjakova.mypage.cz). Výstavu pořádá naše odbočka v rámci 24. 

ročníku festivalu Dny umění nevidomých na Moravě a potrvá do 31. 8. 2018. 

https://marketa-evjakova.mypage.cz/

