
PLÁN AKCÍ NA ZÁŘÍ 

 

OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ  

KDY? STŘEDA 29. 9. 2021 od 14 do 16 hodin 

KDE? kancelář odbočky 

PROGRAM: potvrzení ve funkci předsedkyně a oblastní rady, v případě potřeby nové 

volby; zprávy z celorepublikového shromáždění; hospodaření odbočky a finanční 

zpráva; zpráva o činnosti odbočky a plány na další rok; zaplacení členských příspěvků 

na letošní a příští rok (prosím, peníze s sebou!). Členský příspěvek na 1 rok činí 100,- 

Kč. Těšit se můžete na občerstvení, společná setkání, sdílení, promítání fotek z akcí. 

VELMI STOJÍME O SETKÁNÍ S VÁMI A HOJNOU ÚČAST, TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin 

15. 9. klub hraní společenských her  

22. 9. začínáme s novým tématem klubu – 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 

29. 9. OBLASTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 

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!  

 

KERAMIKA první lekci začínáme již v ÚTERÝ 21. září! NOVĚ začínáme od 8.30 h. 

Další týden je státní svátek, keramika odpadá, ale po celý říjen vždy v úterý tvoříme! 

 

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

čtvrtek 23. 9. 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  

pátek 17. 9. farmářské trhy na jesenickém náměstí 9 - 12 h., přivítáme vaší pomoc, 

hlaste se prosím Helči 

sobota 18. 9. na akci Restaurant Day v Jeseníku na náměstí Svobody od 10 do 13 h. 

si otevřeme naši malou SONSí restauraci pod širým nebem, přijďte ochutnat! 

Pomocníci, prosím hlaste se Olze. 

neděle 19. 9. Bá/snění na nádvoří Vodní tvrze v Jeseníku – od 10.30 h. pásmo 

autorského čtení Vlaďky Mrňkové s hudebními vstupy Zdeňka Janečka 


