AKCE V ZÁŘÍ

Středeční klub každou středu od 14 do 16.30 hodin
4. 9. klub vaření – vaříme lečo
11. 9. křeslo pro hosta - Petra Trunečková vypráví o Dolomitech v Itálii
18. 9. klub tvoření – přesazujeme bylinky do květináčů, tvoříme papírová přání,
enkaustika
25. 9. klub trénování paměti - společné aktivity a hry
2. 10. křeslo pro hosta – vedoucí odboru dopravy Ing. Josef Liberda

!!! KERAMIKA – ZAČÍNÁME V ŘÍJNU!!!
úterý 8. 10. od 8 do 10 hodin – keramika v SVČ Duha v Jeseníku (60,Kč/osoba/dvoulekce=1.úterý tvoření, 2. úterý glazování výrobku)

Kulturní a společenské akce:
čtvrtek 12. 9. Společně pomáháme - náměstí v Jeseníku od 10 do 16 hod.,
představení nabídky služeb poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku
+ na náměstí nám můžete podpořit ve stánku odbočky
+ můžete si nakoupit pomůcky v prodejním stánku olomouckých Tyflopomůcek
+ můžete se zaposlouchat do kulturního vystoupení členů naší odbočky – Vlaďka
Mrňková – autorský přednes básní od 12.15 h., hra na kytaru a zpěv – od 13.15 h.
pan Radomil Zapletal, od 14.15 h. pan Pavel Jura, od 14.45 h. pan Zdeněk Janeček

čtvrtek 12. 9. komedie Teroristka s Ivou Janžurovou na seniorpasy za 60Kč od 17
hod. v kině v Jeseníku, přijďte se společně zasmát, sraz 16:45 u kina

sobota 14. 9. Praha - 5. Mezinárodní turnaj ve hře QARDO - pro přihlášené

úterý 17. 9. Den otevřených dveří na odbočce - od 8 – 16.30 hod.,dopoledne
program pro školy; v 10 a 14 hodin – promítnutí večerníčku s audiopopisem +

seznámení s problematikou audiopopisu; možnost vyzkoušení zvukové střelby a
kamerové lupy a čtečky od firmy Spektra

čtvrtek 19. – neděle 22. 9. Tyfloart Vsetín pro přihlášené

pátek 20. 9. farmářské trhy na náměstí v Jeseníku - prezentace odbočky

středa 25. 9. Den plný pohybu v Olomouci – pouze pro přihlášené

čtvrtek 26. 9. Relaxace v solné jeskyni s možností návštěvy balneoparku, odjezd
v 13.35 hod. ze stanoviště č. 1 v Jeseníku, zpět 15.07 nebo 16.07 dle počasí a
dalších aktivit

sobota 5. 10. Cestovatelský festival Aktiv klubu v Olomouci – bližší informace
v kanceláři odbočky nebo www.sons.cz/aktiv

