
BŘEZNOVÉ  AKCE 

ÚTERNÍ KERAMIKA  

Pravidelně každé úterý od 8 - 10 hodin v SVČ Duha Jeseník – tj. 10., 17., 24. a 31. 3.  

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin 

 

4. 3. klub vaření – langoše na slano i s povidly  

11. 3. klub procvičování paměti – třeba v internetové prezentaci a příběhem 

18. 3. klub tvoření – vyrobíme si ozdobnou krabičku na dárky 

25. 3. třetí vzdělávací beseda jesenických hasičů – zásady bezpečného chování 

pro zrakově postižené při mimořádných událostech (povodeň, vichr, apod.) 

1. 4. klub křeslo pro hosta – završení série besed s hasiči – TAKTICKÉ CVIČENÍ 

zaměřené na záchranu a evakuaci osob v odbočkové kanceláři – nejprve se 

s obsahem praktického cvičení seznámíme teoreticky (vše nám popíše por. Bc. Josef 

Jelínek, vyzkoušíme si dýchací masku v klidovém režimu) a kolem třetí hodiny 

přistoupíme k praktickému cvičení (prostor odbočky bude zadýmen cvičnou 

dýmovnicí a profesionální hasiči nás vyvedou nebezpečným prostorem ven. Venku 

bude možné si prohlédnout velký hasičský vůz. 

 

ČTVRTEČNÍ KLUB každý čtvrtek od 10 do 12 hodin 

 

5. 3. klub tvoření -  základy pletení z pedigu 

12. 3. klub zdraví –  reflexní masáž chodidel (jen pro zdravé nohy bez plísní), 

zájemci si s sebou vezmou svůj ručník! 

19. 3. klub zdravého vaření – jáhlové rizoto s mrkví, řasou Nori a kyselým zelí 

26. 3. procházka v Priessnitzových léčebných lázních – !!! ZMĚNA ČASU SRAZU 

!!! - odjezd ve  12.15 h. ze stanoviště č. 1 z autobusového nádraží v Jeseníku 

(společný sraz ve 12.10 hod. na stanovišti), po procházce relaxační pobyt v Solné 

jeskyni (14 – 15 h.) 

2. 4. klub tvoření pokračujeme v pletení z pedigu 

 



SPOLEČENSKÉ AKCE – zájemci o níže uvedené akce, hlaste prosím účast Olze 

Kalenské (osobně, telefonicky nebo SMS na číslo 778 702 415) 

úterý 10. 3. prezentační akce SONS ČR, z. s., OO Šumperk „KDYŽ OČI NEVIDÍ“, 

v sále Městské knihovny ŠUMPERK od 12.00 do 15.00 h., prezentace firem 

s pomůckami pro zrakově postižené (vše na jednom místě!) - Sagitta, Ergones, 

Adaptech, Spektra, Symbio, Tyflopomůcky Olomouc a prezentace náramku 

SUNU BAND pana Giebische. Zájemci, účast nahlaste nejpozději do neděle 8. 3.  

čtvrtek 12. 3. v 18 h. cestopisná přednáška fotografa Pavla Svobody z jeho velké 

cesty "napříč Asií" - RUSKO A MONGOLSKO. Sedm měsíců dobrodružství 

strávených na trase z Moskvy do Bangkoku. Přednáška bude probíhat v hudebním 

sále CSA, vstup volný, sraz 17.45 h. v přízemí knihovny (účast hlaste do 11. 3.) 

čtvrtek 19. 3. v 17 h. kino Pohoda Jeseník – promítání filmu VLASTNÍCI – členové 

Senior klubu snížené vstupné 60,- Kč (účast hlaste do 18. 3.) 

pátek 20. 3. Velikonoční trhy na jesenickém náměstí - od 10 h. (prosíme členy 

ochotné pomoct, hlaste se do 18. 3.)  

čtvrtek 26. 3. 2020 relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita  

v Priessnitzových léčebných lázních, spojený s procházkou k pramenům, odjezd z 

autobusového nádraží v Jeseníku ve 12.15 h. ze stanoviště č. 1, zpět v 15.07 h. s 

příjezdem do Jeseníku v 15.24 h., vstupné 70,- Kč. POKUD CHCETE PŘIJÍT JEN 

DO SOLNÉ JESKYNĚ, sraz 13.50 před solnou jeskyní. 

 

NENECHTE SI UJÍT (tipy na akce nezajišťované naší odbočkou) 

středa 4. 3. v 17 h. Setkání vedení města s občany v kině Pohoda Jeseník – 

diskuse na téma dopravní situace poblíž hotelu Praděd (připomínkování studie 

vybudování kruhového objezdu), ledová plocha a skatepark. 

pondělí 16. a středa 18. 3. seminář Rady seniorů E-BEZPEČÍ PRO SENIORY – 

v učebně CSA vždy od 9 do 11h. (nutno hlásit u p. Kalinové na tel. 584 498 406). 

Seminář je zaměřen na bezpečný pohyb seniorů na internetu a sociálních sítích. 

čtvrtek 26. 3. od 14 h. v Klubu seniorů v Jeseníku přednáška Akademie 3. věku pro 

seniory na téma Kritické myšlení pro seniory aneb Jak se nenechat zmást. Cílem 

je naučit seniory jednoduché nástroje, které jim pomohou odhalit falešné zprávy. 

 


