
PLÁN AKCÍ NA ÚNOR 
 

středa 22. 2. ve 12 h. JEDNÁNÍ OBLASTNÍ RADY v kanceláři odbočky. Zvaní jsou 

všichni členové, které zajímá dění v odbočce. 

 

KERAMIKA – v úterý od 8.30 do 10.30 h. v SVČ Duha Jeseník. 21. a 28. 2. keramika 

nebude, náhradní termín je ve čtvrtek 23. 2. od 8.30 do 10.30 h. 

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu v odbočkové kanceláři od 13 h. 

8. 2. nové téma klubu ZPĚVO – HRY. Pojďme společně pohladit duši, rozeznít hlasy 

nebo jen poklepávat do rytmu do Zpěvo – her. Zaměříme se na lidové písničky z 

Moravy a Čech. Stačí mít chuť zpívat nebo zvědavost, předchozí hudební zkušenosti 

nejsou nutné.  

15. 2. klub vaření – česneková polévka 

22. 2. klub hraní deskových a společenských her upravených pro nevidomé 

1. 3. středeční kavárna 

 

VÝLET, EXKURZE 

pátek 17. února přátelská návštěva šumperské odbočky a zastavení u 

šumperského orloje. Setkáme se s pracovníky a členy šumperské odbočky, 

zahrajeme zvukovou střelbu a stavíme se u šumperského orloje. Orloj totiž nemá jen 

Praha a Olomouc! Pojďte se s námi přesvědčit. Odjezd ze stanoviště č. 3 v 8.55 h. 

z autobusového nádraží v Jeseníku, návrat ve 14.05 h. autobusem ze Šumperku, 

s příjezdem 15.25 h. do Jeseníku. 

čtvrtek 23. února exkurze do jesenické čokoládovny XOCOLATL s ochutnávkou 

vyráběné čokolády. Vstup zdarma, účast možná pro skupinu 6 osob, zájem hlaste 

telefonicky či SMS Denise. Sraz nahlášených účastníků v 10.50 h. na náměstí před 

vchodem do lékárny Dr. Max., poté společný přesun do čokoládovny na 11 h. Prohlídka 

čokoládovny trvá cca půl hodiny. 

 

AKCE SONS ONLINE – k účasti je potřeba počítač nebo telefon s připojením 

k internetu a vyplnění přihlašovacího formuláře na www.sons.cz/online  

úterý 21. 2. v 17 h. on-line trénování paměti  
 
středa 22. 2. v 17 h. beseda s nevidomým Karlem Giebischem s názvem Cesta k 
samostatnosti v domácnosti, ve městě a podnikání. O touze a cestě k 
soběstačnosti ve všech oblastech života. Přijďte si poslechnout povídání ze života. O 
tom, do jaké míry mohou aktuálně dostupné moderní technologie pomáhat úplně 
nevidomému člověku. O překážkách, které každodenně překonává a o tom, co jej 
neustále posouvá dále.  

http://www.sons.cz/online

