
PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 
 

V pondělí 19. 9. a v úterý 27. 9. bude KANCELÁŘ ODBOČKY UZAVŘENA z důvodů 

účasti na školení obou zaměstnankyň. Děkujeme za pochopení. 

ÚTERNÍ TVOŘENÍ od 9 do 11 h. v kanceláři odbočky 13. a 20. 9. 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 h. v odbočkové kanceláři 

7. 9. středeční kavárna 

14. 9. klub vaření 

21. 9. klub trénování paměti 

28. 9. JE STÁTNÍ SVÁTEK, klub nebude 

5. 10. klub hraní společenských a deskových her 

10. – 12. 10. PROBÍHÁ SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA, klub nebude. Můžete nás 

podpořit zapojením se do dobrovolnických sbírkových dvojic. V případě zájmu 

kontaktujte Petru Trunečkovou. 

PÁTEČNÍ AKCE  

9. 9. Den bezpečnosti v areálu Policie ČR – společný odjezd ze stanoviště č. 1 v 9.05 

h. z autobusového nádraží v Jeseníku, vystoupíme v 9.09 h. na autobusové zastávce 

Dukelská, půjdeme k budově Policie. V 10.45 h. máme objednanou prohlídku budovy 

(sraz v přízemí u recepce). K vidění budou dynamické ukázky práce jednotlivých 

složek IZS (také výstroj, výzbroj a technika), laserová střelnice, muzeum historie 

Policie na Jesenicku a další doprovodný program. 

16. 9. farmářské trhy v Jeseníku – i my se zúčastníme v čase od 9 do 12 h. 

s informačním stánkem odbočky, uvítáme vaši pomoc 

23. 9. návštěva Jeskyně na Špičáku v Písečné, odjezd z autobusového nádraží 
v Jeseníku, stanoviště č. 10 v 9.45 h. a předpokládaný odjezd z Písečné v 10.56 h. 
nebo 12.21 h. 
 

AKCE NEJEN PRO JESENICKÉ (nepořádá naše odbočka) 
 

Jste starší 55ti let věku a bydlíte na Jesenicku? Právě pro vás jsou určeny akce Dnů 
jesenických seniorů. Vstup na všechny akce je bezplatný, do naplnění kapacity, 
bez rezervace.  
 

Ve čtvrtek 15. 9. od 9.45 h. divadelní představení „Nebe?“ Komedie v podání 
Divadla Bolka Polívky v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. Ve čtvrtek 15. 9. od 15 h. 
cestopisná přednáška Kateřiny Tomanové Mexiko v sále Centra společných aktivit. 
V pátek poznávací zájezd do Olomouce (nutné přihlášení u p. Kalinové na tel. 
584 498 406 nebo p. Vymětalové na tel. 604 382 907). V sobotu 17. 9. v 10 h. 
promítání komedie Prezidentka v Kině Pohoda v Jeseníku. Sobotní odpoledne od 15 
do 19 h. bude patřit Setkání dříve narozených aneb Senioři se baví ve společenském 
sále města Jeseník (na Pentagonu/IPOSu), k tanci a poslechu hraje skupina Fantasia 
Trio Milana Domese. V neděli 18. 9. opět v sále Pentagonu od 15 h. vystoupí 
Cimbálová muzika Grande Moravia Ladislava Pavluše.  


