
AKCE V LISTOPADU A PROSINCI 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin 

6. 11. klub vaření – dýně a cuketa netradičně 

13. 11. Oblastní shromáždění – klub nebude 

20. 11. klub tvoření - adventní výzdoba 

27. 11. klub křeslo pro hosta – prezentace firmy Sagita – elektronické optické 

pomůcky pro nevidomé a slabozraké + ve zbylém čase si také procvičíme paměť  

4. 12. Mikulášské setkání  

11. 12. Vánoční setkání - poslední klub v tomto roce, můžete přinést cukroví nebo 

jakékoliv další občerstvení a drobné dárky, přijďte se vánočně naladit 

 

KERAMIKA bude pravidelně od 5. 11. do 12. 12. KAŽDÉ ÚTERÝ od 8 do 10 hodin  

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

úterý 10. 12. jednání oblastní rady od 11 hodin v kanceláři odbočky 

čtvrtek 7. 11. prezentace odbočky v DPS Česká Ves od 13 hodin, odjezd z AN 

v 12.15 hod. ze stanoviště č. 8 

středa 13. 11. oblastní shromáždění od 13.30 do 16 hodin v Centru společenských 

aktivit – bližší informace uvnitř časopisu 

pátek 15. 11. poslední farmářské trhy v letošním roce v Jeseníku, zájemci ochotní 

pomoct - sraz v 8.30 h. na odbočce 

úterý 19. 11. kondiční plavání v bazénu v Priessnitzových léčebných lázních od 15 

hodin, odjezd z autobusového nádraží v Jeseníku v 14.10 hod. ze stanoviště č. 1, 

cena vstupu do bazénu 90Kč/osoba – účast nutno nahlásit Olze Kalenské do pondělí 

18. 11. - 9 hodin kvůli potvrzení rezervace 

čtvrtek 28. 11. v 17 h. Senior Klub kino Pohoda film Sněží, vstupné 50Kč, sraz 16.30 

h. před pokladnou kina (účast hlaste Yvě Wrožynové) 

pátek 29. 11. beseda se žáky 3. třídy ZŠ Zlaté Hory o činnosti a službách odbočky + 

práce s pomůckami a společenskými hrami, účast nevidomého p. Radomila Zapletala 

čtvrtek 5. 12. relaxační pobyt v solné jeskyni od 14 hodin, odjezd z autobusového 

nádraží v 13.35 hod. ze stanoviště č. 1, návrat 15. 07 hod. (účast hlaste Olze 

Kalenské) 


