
ČERVNOVÉ  AKCE 

ÚTERNÍ KERAMIKA – do konce letošního školního roku se již keramika 

neuskuteční.  

STŘEDEČNÍ KLUB ve středu od 14 do 16.30 hodin 

Vzdělávací besedy s hasiči již do prázdnin neproběhnou, další společné setkání je 

naplánováno na září. 

24. 6. oslava Dne otců a dodatečně Dne matek – přátelské setkání 

s občerstvením, sdílení o prožívání doby pandemie   

1. 7. klub trénování paměti  

SPOLEČENSKÉ AKCE – nutné nahlásit účast Olze Kalenské (osobně, 

telefonicky nebo SMS na číslo 778 702 415) 

čtvrtek 11. 6. posezení na zahrádce pana Jiřího Peterky – odjezd autobusem 

z autobusového nádraží v Jeseníku ve 13.40 h. ze stanoviště č. 9 na zastávku Česká 

Ves most, kde vás bude očekávat Yva a společně se vydáte na zahrádku. 

úterý 16. 6. od 8.30 h. jednání oblastní rady 

pátek 19. 6. farmářské trhy na jesenickém náměstí - od 10 do 14 h. – informační 

stánek SONS ČR, z. s., OO Jeseník - nabídka služeb a činnosti odbočky formou 

informačních letáků a osobního pozvání + ukázka výrobků keramiky a klubu tvoření 

čtvrtek 25. 6. relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita  

v Priessnitzových léčebných lázních od 15 h. Společně odjedeme autobusem 

z autobusového nádraží v Jeseníku ve 14.10 h. ze stanoviště č. 1. Při pobytu 

v jeskyni je třeba mít roušku jen na ústech, vdechuje se nosem, vydechuje se do 

roušky.  

čtvrtek 25. 6. v 17 h. kino Pohoda Jeseník – promítání filmu Příliš osobní známost – 

členové Senior klubu mají snížené vstupné 60,- Kč, sraz účastníků v 16.45 h. 

v místnosti u pokladny 

PLÁNOVANÉ CELOSTÁTNÍ AKCE SONS ČR, z. s. 

17. – 20. 9. 2020 Tyfloart ve Vsetíně  

5. – 6. 10. 2020 celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. v Táboře 

12. – 14. 10. 2020 sbírka Bílá pastelka 

2. 12. 2020 slavnostní koncert SONS ČR, z. s. v Praze ve Španělském sále 

 


