Od září se vracíme k běžnému režimu poradenských hodin v kanceláři odbočky:
v pondělí jsme k dispozici od 8 do 16.30 h., ve středu od 8 do 14 h. Rádi přivítáme
každého z Vás! Ať už při neformálním osobním setkání nebo při potřebě rady či
pomoci. V jiný čas je možné domluvit schůzku na telefonu 736 671 586.
AKCE V ZÁŘÍ
úterý 8. 9. jednání oblastní rady od 8.30 h. v kanceláři odbočky

STŘEDEČNÍ KLUB každou středu od 14 do 16.30 hodin
2. 9. klub vaření – jednohubky – příprava občerstvení na vernisáž výstavy pana
Linharta, která bude v 17 hodin v kině, kam se společně vypravíme
9. 9. klub hraní netradičních stolních her
16. 9. klub trénování paměti – paměť si procvičíme kvízy a hádankami
23. 9. klub křeslo pro hosta – prezentační akce firmy Adaptech – představeny
budou elektronické optické novinky – lupy, telefony, apod.
30. 9. klub vaření – jablečné variace, zkusíme kompot nebo přesnídávku
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
středa 2. 9. od 17 h. v předsálí kina Pohoda Jeseník – vernisáž kreseb p. Linharta
z Ostravy za účasti autora
čtvrtek 10. 9. v 17 h. kino Pohoda v Jeseníku, film Vlastníci, sraz v 16.45 h.
v místnosti s pokladnou, vstupné zvýhodněné pro držitele seniorpasu nebo nad 55 let
úterý 15. 9. posezení na zahrádce u pana Miťka v Hradci – Nové Vsi, odjezd
autobusu z Jeseníku ve 13.40 h. z autobusového nádraží ze stanoviště č. 9, na
zastávku Široký Brod, Hradec - Nová Ves rozcestí, návrat zpět do Jeseníku
autobusem s příjezdem v 17.30 h.
čtvrtek 17. 9. až neděle 20. 9. Tyfloart ve Vsetíně – pouze pro přihlášené
pátek 18. 9. farmářské trhy na jesenickém náměstí od 9 do 13 h., přivítáme vaši
pomoc, hlaste se prosím Olze Kalenské
úterý 22. 9. od 15 hod. relaxační pobyt v solné jeskyni Solvita v Priessnitzových
léčebných lázních, odjezd z autobusového nádraží v Jeseníku ve 14.10 h. ze
stanoviště č. 1, zpět v 16.09 h. s příjezdem do Jeseníku v 16.24 h., vstupné jen 70Kč!
Při vstupu do prostor recepce je třeba mít roušku, uvnitř již ne.
pondělí 5. a úterý 6. 10 celostátní shromáždění SONS ČR, z. s. v Táboře – pouze
pro registrované delegáty odboček

