
PLÁN AKCÍ NA ŘÍJEN 

 

ÚTERNÍ KERAMIKA každé říjnové úterý od 8.30 do 10.30 hodin v SVČ Duha. 

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin v odbočkové kanceláři 

6. 10. klub trénování paměti – hravou a veselou formou procvičíme paměť 

13. 10. klub vaření – kdy naposledy jste si připravili párek v rohlíku? Přijďte si 

pochutnat!  

20. 10. středeční kavárna – zveme vás na přátelské neformální setkání a povídání u 

kávy a něčeho dobrého k zakousnutí, prostě jen tak společně pobudeme, popovídáme 

o radostech a starostech života 

27. 10. klub tvoření – ozdobné podzimní nebo dušičkové věnce – s sebou si stačí 

přinést korpus na věnec, ostatní zařídíme my - zelené větvičky, přírodní ozdoby (šišky, 

šípky, stužky, apod.) 

3. 11. klub vaření – dýňové překvapení  

V týdnu od 8. do 11. 11. plánujeme TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ ODBOČKY 

při příležitosti oslavy mezinárodního dne nevidomých a 25. výročí vzniku SONS. Jeho 

součástí bude středeční kavárna 10. 11. od 14 h. – zveme vás na přátelské 

neformální setkání a povídání u kávy a něčeho dobrého k zakousnutí, prostě jen tak 

společně pobudeme, popovídáme o radostech a starostech života. 

17. 11. středeční KLUB NENÍ, jelikož je STÁTNÍ SVÁTEK! 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

čtvrtek 7. 10. 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  

sobota 9. 10. Dýňová slavnost v Jeseníku v areálu ZŠ Průchodní od 14 do 19 h., 

naše odbočka se zúčastní soutěže o nejlepší dýňovou buchtu – přijďte nás podpořit 

nejen v ochutnávce a hlasování, ale třeba i pomocí v našem informačním stánku, 

pomocníci hlaste se Helči 

pátek 15. 10. farmářské trhy na jesenickém náměstí 9 - 12 h., přivítáme vaší pomoc, 

hlaste se prosím Helči 

V Olomouci je možné ve dnech 18. – 21. 10. 2021 navštívit Kavárnu Potmě. 

Zakoupením vstupenky v hodnotě 150,- Kč/1 vstup podpoříte konto Světlušky, projekt 

Nadačního fondu Českého rozhlasu pomáhajícího nevidomým. Kavárna Potmě letos 

naposledy otevírá své dveře! Neváhejte a přijďte si vychutnat ničím nerušenou kávu či 

další nápoje, které vám připraví zrakově postižený personál. Jako památku na 



nevšední zážitek si odnesete hrneček s logem Světlušky. Zájemci, hlaste se Petře 

Trunečkové, předběžný termín návštěvy kavárny je čtvrtek 21. 10. v 11 h., vlakem. 

Ve středu 20. října ve 20 hodin je možné se zúčastnit 10. ročníku Nočního běhu pro 

Světlušku v Bezručových sadech v Olomouci. Délku tratě je možno si přizpůsobit své 

fyzické kondici a celou jí běžet či jít pěšky. Startovné činí 500,- Kč a celá částka jde na 

konto Světlušky viz. výše. V rámci startovného obdržíte sportovní vak, obsahující dle 

vašeho výběru buď čelovku či sportovní čelenku s logem Světlušky. Doprovodným 

programem bude ohňová show od 18.30 h. Zájemci hlaste se obratem Petře 

Trunečkové, nejpozději do 10. 10. V případě dostatečného zájmu bychom na akci jeli 

osobním autem, rozvoz po Jesenicku zajištěn. 

 


