AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ

STŘEDEČNÍ KLUB – každou středu 14.00 – 16.30 h.
5. 9. – klub tvoření – zdobení hliněných květináčů různými technikami
12. 9. – klub vaření – zahajujeme podzimní soutěž ve vaření polévek – prvním
odvážným je pan Petr Sulek (další zájemci o zapojení do soutěže – hlaste se Ivetě
Růžičkové, ingredience na vaření zajistíme!). Hodnotit budeme způsob přípravy
(představení celého procesu vaření účastníkům, originální oblečení kuchaře ladící
s vařenou polévkou, komunikaci s účastníky) a u hotové polévky – chuť, originalitu a
způsob servírování. Vyhlášení soutěže bude na mikulášském setkání odbočky. Těšit
se můžete na hodnotnou cenu!
19. 9. – tematická beseda se společností Sagitta – představení nových optických
pomůcek a jejich funkcí pro osoby se zrakovým postižením spojené s možností si je
vyzkoušet. Letošním hitem je světově unikátní pomůcka OrCam MyEye 2.0 – jde o
drobnou, velmi lehkou mobilní kameru (ne větší než prst) určenou pro nevidomé či
částečně vidící uživatele, funguje i v tmavých místech díky přisvětlovacím LED
diodám, díky magnetu se dá připevnit ke kovovým obrubám brýlí, ovládá se pomocí
dotyku prstu. Těšit se můžete také na drobné občerstvení!
26. 9. – klub čtení – společné čtení novinek z časopisu Zora a Obzor

čtvrtek 27. 9. od 9 hodin v kanceláři odbočky – jednání oblastní rady

SPOLEČENSKÉ AKCE
úterý 11. 9. – solná jeskyně 10 – 11 h. – odjezd autobusu v 9.05 h. z autobusového
nádraží v Jeseníku - stanoviště č. 1
čtvrtek 13. 9. od 13 do 15 h. – posezení při stolních hrách pod širým nebem –
před budovou naší odbočky, občerstvení zajištěno
pátek 21. 9. od 10 do 17 h. farmářské trhy v Jeseníku
úterý 25. 9. od 14 h. – posezení na zahrádce u paní Janoštíkové v České Vsi –
odjezd buď vlakem 13.25 h. z vlakového nádraží v Jeseníku nebo autobusem 13.35
h. z autobusového nádraží v Jeseníku – stanoviště č. 5 – na zastávku Česká Ves
bazén. Chcete-li si opéct, párky s sebou. Na místě zajištěno kafe/čaj/voda.

