
ŘÍJNOVÉ AKCE 

Konání všech akcí je podřízeno aktuální epidemiologické situaci v ČR. Sledujte 

prosím aktuální nařízení vlády. V případě nejistoty ohledně uskutečnění akce 

nás prosím kontaktujte! Petra Trunečková (mobil 736 671 586), Olga Kalenská 

(778 702 415). 

5. – 6. 10. celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. v Táboře – pro nahlášené 

delegáty odboček SONS ČR, z. s. (proběhne volba prezidenta a viceprezidenta 

SONS ČR, z. s., republikové rady a republikové kontrolní komise) 

pátek 9. 10. od 9 h. jednání oblastní rady v kanceláři odbočky  

 

ÚTERNÍ KERAMIKA 

Od října opět začínáme tvořit každé úterý od 8.00 do 10.00 h. v SVČ Duha Jeseník! 

Svou účast (a nahlášení potom i neúčast) prosím hlaste Olze Kalenské 

nejpozději v pondělí do 18 h. 

 

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin 

7. 10. klub tvoření – dýňové tvoření – zapojíme se do soutěže „O nejhezčího 

dýňového bubáka“, která proběhne v sobotu 10. 10. na Dýňové slavnosti 

 

14. 10. !!! STŘEDEČNÍ KLUB NENÍ – PROBÍHÁ SBÍRKA BÍLÁ PASTELKA !!! 

Prosíme o Vaši pomoc! Vzhledem k epidemii koronaviru nám v letošním roce 

nemohou školy nabídnout pomoc studentů, proto se obracíme na Vás, máte-li sílu, 

čas a chuť se zapojit do sbírky – třeba i na hodinu – prosím, ozvěte se Petře 

Trunečkové, uvítáme každého dobrovolníka, který by nám pomohl! Děkujeme!!! 

Letošní ročník sbírky probíhá od pondělí 12. 10. do středy 14. 10. každý den od 8 do 

19 h. V tyto dny nám můžete pomoci s vybíráním příspěvku do kasiček v ulicích 

města Jeseník nebo ve vaší obci (místo i čas po domluvě s Petrou Trunečkovou). O 

způsobu výběru příspěvků budete seznámeni/proškoleni. 

 

21. 10. klub hraní deskových her 

 

28. 10. !!! STŘEDEČNÍ KLUB NENÍ – STÁTNÍ SVÁTEK !!! Pro zájemce nabízíme 

ČTVRTEČNÍ KLUB 29. 10. – dušičkové tvoření od 9.30 do 11.30 h. 

 

4. 11. klub vaření – podzimní zelenina netradičně  



KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 

2. 9. – 30. 10. – výstava kreseb pana Mgr. Milana Linharta v předsálí jesenického 

kina – „A tak to vidím já“ prodloužena do konce října! Pokud jste ji ještě 

nenavštívili, určitě stojí za zhlédnutí. Otevřeno vždy hodinu před promítáním nebo po 

telefonické domluvě s paní Adlovou (mobil 773 588 002). 

sobota 10. 10. od 14 do 19 h. v areálu ZŠ Průchodní „Dýňová slavnost“ – i naše 

odbočka se zúčastní soutěže „O nejlepší dýňovou dobrotu“ a „O nejhezčího 

dýňového bubáka“ (chcete-li se zapojit, informujte se u Olgy Kalenské), součástí 

akce je jarmark s regionálními produkty, hudba, tanec, divadlo, soutěže, fotokoutek, 

apod. 

pátek 16. 10. farmářské trhy na jesenickém náměstí od 9 do 14 h., také naše 

odbočka bude mít na trzích informační a propagační stánek - přivítáme vaši pomoc, 

hlaste se prosím Olze Kalenské. 

čtvrtek 22. 10. od 14 h. relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita v Priessnitzových 

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

stanoviště č. 1, vstupné 70,- Kč/osoba. Při vstupu do prostor recepce je třeba mít 

roušku, uvnitř jeskyně již ne. Účast prosím hlaste Olze Kalenské do středy 21. 10.! 

čtvrtek 29. 10. dopolední klub od 9.30 do 11.30 h. v kanceláři odbočky – dušičkové 

tvoření  

čtvrtek 5. – neděle 8. 11. náhradní termín Tyfloartu ve Vsetíně – pouze pro 

přihlášené účastníky (program, ubytování i místo konání zůstává stejné) 

 


