DUBNOVÉ AKCE

STŘEDEČNÍ KLUBY – 14 – 16.30 hodin
4. 4. – klub vaření – sushi
11. 4. – křeslo pro hosta – Juraj Miťko – povídání o jaru
18. 4. – čtenářský klub – hádanky a pranostiky
25. 4. – klub tvoření
2. 5. – klub vaření – studené mísy

!!! Novinka !!! PONDĚLNÍ KLUB „PTEJTE SE“ 9. 4. od 10 hodin
v kanceláři odbočky – možnost setkání se zaměstnankyněmi odbočky a
debaty nad vašimi otázkami – těšit se můžete na kafe a sladké
překvapení.

čtvrtek 19. 4. od 9 hodin – OBLASTNÍ RADA v kanceláři odbočky

KULTURNÍ AKCE
středa 25. 4. v 17 hodin v jesenické Kapli – KONCERT kytarového
orchestru ZUŠ Jeseník pod vedením pana Václava Dvořáka na podporu
činnosti naší organizace

středa 2. 5. v 17 hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY fotografií – tzv. „cwaků“
Lubomíra Pavelčáka – Nevidět neznamená nevnímat – výstavní síň
Informačního centra Katovna v Jeseníku – výstavu pořádá naše odbočka
v rámci celorepublikového festivalu Dny umění nevidomých na Moravě

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY – NA VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ
AKTIVITY JE NUTNO NAHLÁSIT ÚČAST I. Růžičkové (mobil
778 702 415)
pátek 6. 4. v 19 hodin divadlo Petra Bezruče v Jeseníku (nebo neděle 8.
4. v 19 hodin v Kongresovém sále v Priessnitzových léčebných lázních)
– DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ Inteligentní lidé – francouzská veselohra
v podání divadelního spolku Kantoři z Mikulovic – vstupné 100,- Kč

pondělí 16. 4. v 10 hodin – RELAXAČNÍ POBYT v solné jeskyni Solvita

pátek 20. 4., 10 – 17 hodin, Masarykovo náměstí v Jeseníku –
JESENICKÉ TRHY – možnost nákupu místních produktů a přebytků ze
zahrad + stánek jesenické odbočky SONS ČR, z. s. – nabídka našich
výrobků z klubů a prezentace činnosti

čtvrtek 26. 4., 9 – 18 hodin, PARK ŽIJE (v prostoru letního divadla) –
vítání jara ve Smetanových sadech v Jeseníku – oslava jara a dne
Země, od 15 hodin - jarní tradice – vynášení Morany, v 16.30 hodin
procházka po místních pramenech s Lukášem Abtem

pátek 27. 4. od 16 hodin v České Vsi v areálu Veterán klubu nebo
pondělí 30. 4. od 15 hodin v Priessnitzových léčebných lázních – SLET
ČARODĚJNIC

