
PLÁN AKCÍ NA ČERVEN 

 

úterý 1. 6. jednání oblastní rady od 10 h. v kanceláři odbočky 

 

KERAMIKA každé úterý od 8 do 10 h. v SVČ Duha v Jeseníku – 25. 5., 1., 8. a 15. 6. 

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin 

26. 5. první společné setkání po dlouhé době „covidové“ – vzájemné sdílení o 

prožívání uplynulého období   

2. 6. klub trénování paměti – paměť si procvičíme kvízy a hádankami 

9. 6. prohlídka zahrady a skleníků SVČ Duha Jeseník – sraz ve 14 h. na náměstí 

v Jeseníku u vodotrysku s ještěrkou a žábami, poté společný odchod do zahrady SVČ 

Duha, od 14.30 h. komentovaná prohlídka zahrady a od 15 h. komentovaná prohlídka 

skleníků, společné posezení v altánku zahrady, vstupné dobrovolné 

16. 6. oslava 25. výročí založení naší organizace SONS – společná příprava 

bramborových placek a slavnostní hostina, povídání, netradiční hra a vědomostní 

soutěžní kvíz o naší organizaci 

23. 6. klub křeslo pro hosta – prezentační akce firmy EquipaID – představeny budou 

elektronické optické novinky – lupy, telefony, apod. – možnost jejich vyzkoušení, 

konzultace  

30. 6. klub vaření – těstoviny se zelím a špekem – přijďte zkusit netradiční  

7. 7. klub křeslo pro hosta - pobyt Sázava - účastníci poznávacího pobytu povypráví 

o svých zážitcích a promítnou fotografie 

14. 7. klub trénování paměti – veselou a hravou formou procvičíme paměť 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

čtvrtek 17. 6. relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita v Priessniztových léčebných 

lázních, společný odjezd ve 13.35 h. z autobusového nádraží v Jeseníku ze stanoviště 

č. 1, s sebou je nutné mít potvrzení o „Covid negativitě“, účast hlaste Olze Kalenské 

pátek 18. 6. farmářské trhy na jesenickém náměstí – 9 - 12 h. – i my se zúčastníme 

s informačním stánkem SONS, přivítáme vaší pomoc, hlaste se prosím Olze Kalenské 

čtvrtek 24. – pondělí 28. 6. poznávací pobyt na Sázavě – pouze pro přihlášené 


