
LISTOPADOVÉ A PROSINCOVÉ AKCE 

 

STŘEDEČNÍ KLUB – každou středu 14.00 – 16.30 h. 

7. 11. – klub vaření – 3. soutěžící – pan Pavel Benčík – čočková polévka 

14. 11. – klub tvoření – p. Janoštíková – vyrábíme z vizovického pečiva 

21. 11. – klub čtení – společné čtení ze Zory 

28. 11. – klub tvoření – výroba adventních věnců (je potřeba si donést vlastní 

kruhy/základy, svíčky, ozdoby)  

5. 12. – křeslo pro hosty – paní Miroslava Hejná – Jak se žije v Kanadě + paní Lenka 

Belková – Jak se žije s postižením 

12. 12. – poslední klub v roce 2018 - vánoční setkání – s sebou něco dobrého na 

společné občerstvení, potěší případně i dáreček ke vzájemnému obdarování 

 

KERAMIKA od 8 do 10.00 h. – SVČ Duha Jeseník - ÚTERÝ – 6. 11., 13. 11., 20. 11. 

!!! POZOR ZMĚNA !!! – od konce listopadu bude keramika až do prosince VŽDY 

V PONDĚLÍ – 26. 11., 3. 12. a 10. 12. – poslední keramika v roce 2018 

 

SPOLEČENSKÉ AKCE 

pátek 16. 11. od 10 do 17 h. – farmářské trhy na náměstí v Jeseníku 

čtvrtek 22. 11. v 10 h. – relaxační pobyt v solné jeskyni – odjezd autobusu v 9.05 

h. z autobusového nádraží v Jeseníku (stanoviště č. 1) 

úterý 27. 11. v 9.00 – 17.00 h. Domov Sněženka – prodejní vánoční výstava – 

sraz účastníků v 9h. před Domovem Sněženka 

úterý 4. 12. – oblastní shromáždění SONS ČR, z. s., OO Jeseník – od 14.00 do 

16.00 h. ve Zdravé kavárně v Jeseníku. Na co se můžete těšit? Na bezplatné 

mikulášské nápojové překvapení pro každého z Vás, zhodnocení odbočkové činnosti 

a zprávu o hospodaření organizace za rok 2018, plány na rok 2019, prezentační akci 

firmy Spektra Praha, volbu předsedy a oblastní rady (či potvrzení stávajících). Co 

s sebou? 100,- Kč na zaplacení členského příspěvku na rok 2019, peníze na 

případnou útratu ve Zdravé kavárně, něco sladkého na stůl (cukroví, buchtu, oplatky, 

apod.) 


