KVĚTNOVÉ AKCE
STŘEDEČNÍ KLUB !!! KVĚTNOVÁ ZMĚNA !!!
1. a 8. 5. JSOU STÁTNÍ SVÁTKY středeční kluby proběhnou vyjímečně
v ÚTERÝ 30. 4. a 7. 5. v klasických časech – tj. 14 – 16.30 hod.
ÚTERÝ 30. 4. – klub tvoření – p. Mgr. Jaroslava Bendová – jak se tvoří enkaustika
– krok za krokem si pod vedením zkušené slabozraké malířky namalujeme své
enkaustické dílo, které si odneseme domů.
ÚTERÝ 7. 5. – klub procvičování paměti - hravě a vesele cvičíme mozek

DALŠÍ KLUBY JIŽ PROBĚHNOU VE STŘEDU OD 14 DO 16.30 h.
středa 15. 5. – klub vaření – bramboráky a oslava Dne Matek
středa 22. 5. – klub promítání fotografií z proběhlých akcí a tvoření
narozeninových přání formou enkaustiky
středa 29. 5. – klub křeslo pro hosta – tisková mluvčí a preventistka Policie ČR ÚO
Jeseník – por. Ing. Tereza Neubauerová - beseda o službách PČR a zásadách
bezpečnosti
středa 5. 6. – klubová oslava dne dětí – přijďte si „pohrát“ – napíšeme si své jméno
na pichtově psacím stroji, procvičíme se v hmatu, sluchu a zahrajeme si Člověče,
nezlob se

KERAMIKA – výjimečně v pondělí 29. 4. a 6. 5., potom již v úterý 14., 21. a 28. 5. (to
bude zároveň poslední keramika v tomto školním roce, další kurz začne až v říjnu
2019).

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Od úterý 30. 4. do pátku 31. 5. – výstava enkaustických obrazů „Cestou barev“
slabozraké malířky Mgr. Jaroslavy Bendové – výstavní sál IC Katovna Jeseník
(otevírací doba IC Katovna: pondělí – pátek 8.30 – 17 h., sobota 9 – 14 h.)
čtvrtek 9. 5. ve 14 h. – relaxační pobyt v Solné jeskyni Solvita v Priessnitzových
léčebných lázních, odjezd z autobusového nádraží ve 13.35 h., stanoviště č. 1
pátek 17. 5. – farmářské trhy v Jeseníku – od 10 h.
středa 5. 6. – jednání oblastní rady od 12 h. v kanceláři odbočky

