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Dny seniorů Jeseníku  2.10.2012 – 7.10.2012

Město Jeseník ve spolupráci s Penzionem pro seniory Jeseník a Městskými kulturními zařízeními Jeseník

Program

Úterý  2.10.2012
9:00 – 11:00  Klub seniorů Jeseník 
Virtuální univerzita 3. věku
pro širokou laickou veřejnost zahajovací přednáška V. studijního bloku („zimního semestru“) na téma „Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“
Vstup volný

Středa 3.10.2012
9:00 – 17:00  Kaple, Jeseník 
Výstava kompenzačních pomůcek
pro odbornou i širokou veřejnost (zástupce obcí, poskytovatelé sociálních služeb, hosté)
	proběhne prezentace firem poskytujících různé typy kompenzačních pomůcek
	Vstup volný 

13:00, 14:00 a 15:00 Vodní tvrz, Jeseník
Expozice čarodějnictví
možnost navštívit novou expozici čarodějnictví
	rezervace míst telefonicky nebo osobně v Informačním centru Jesenicka (tel.: 584 498 155)
Vstup volný (do naplnění kapacity)

17:00 – 19:00  Divadlo Petra Bezruče, Jeseník
Agentura Drahoušek  
	divadelní představení v podání Divadelního spolku Kantoři Mikulovice
	Vstup volný


Čtvrtek 4.10.2012
10:00 – 13:00  Kaple, Jeseník
Seminář k prevenci kriminality pro seniory
přednáší zástupci Městské policie Praha 
	doprovodný kulturní program (Jesenické trio – Jiří Svoboda, Vítek Hanulík a Metoděj Málik, autorské čtení Mgr. Aleny Trunečkové, představení „Česká beseda“ Klubu důchodců Žulová) 
	drobné občerstvení zdarma
	rezervace míst telefonicky nebo osobně v Informačním centru Jesenicka (tel.: 584 498 155)
Vstup volný (do naplnění kapacity)

16:00  Kino Pohoda, Jeseník
Vrásky z lásky
Ota je bývalý učitel a ve svém věku má již řadu vrtochů, kterými poněkud komplikuje život svému synovi a snaše. Nyní jej čeká náročná operace a Ota se rozhodne, že je ta správná doba, kdy je třeba vyhledat někoho, kdo kdysi dávno velmi ovlivnil jeho život. Setkání s herečkou Janou je ale poněkud jiné, než si představoval. Přesto je to právě tahle vitální dáma, která nemíní rezignovat na aktivní život, která znovu zamotá jeho osud. V hlavních rolích Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová
Vstup volný (do naplnění kapacity)           
                                                                                                                                      
Pátek 5.10.2012
„Putování Zlatohorskem“
návštěva bývalého vojenského prostoru MUNA,
návštěva speleoterapie Zlaté Hory,
	skanzen Zlatorudné mlýny,
	možnost oběda v hotelu Minerál ve Zlatých Horách,
	návštěva poutního místa Maria Hilf,

expozice tkalcovského muzea na Rejvízu,
	nutno se do 26.9.2012 přihlásit u paní Věry Vymětalové (Městský úřad Jeseník, odbor sociálních věcí a   
         zdravotnictví, tel. 584 498 421) 







17:00 Kongresový sál, Jeseník-lázně
Priessnitzův strom přání
akce jako součást propojení s programem týdne Vincence Priessnitze 
	XIV.benefiční koncert pro Domov Sněženka Jeseník (bývalý ÚSP Jeseník)pod záštitou Ing. Cyrila Svozila 
od 16.15 zazní před Kongresovým sálem třicet minut lidových písní v podání Oškerovy dechovky	
Priessnitzův strom přání ozdobí  výrobky, které zhotovily mistrné ruce jesenické seniorky Libuše Kuličkové.
	Vstupné dobrovolné

Sobota 6.10.2012
10:00  Kino Pohoda, Jeseník
Líbáš jako ďábel
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází autorka a režisérka Marie Poledňáková s volným pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři do společného života nutně stále patří.
	Vstup volný (do naplnění kapacity)           

17:00 Hotel Slovan, Jeseník 
„Senioři se baví“ - taneční podvečer 
čeká Vás hudba a dobrá zábava, drobné občerstvení zdarma 
k tanci a poslechu hraje skupina ALFA Music
rezervace míst telefonicky nebo osobně v Informačním centru Jesenicka (tel.: 584 498 155)
Vstup volný (do naplnění kapacity)

Neděle 7.10.2012
10:00   Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku
Bohoslužba 											 
Vstup volný

14:00   Klub seniorů Jeseník na Dukelské ulici (budova Městské policie)
„Putování po Vietnamu a Kambodži“
zahajovací přednáška dalšího ročníku Akademie třetího věku
	přednáší Ing. Martina Mařáková
Vstup volný

15:00   Karla Čapka 1147, Jeseník (budova Ipos)
Eva a Vašek
vystoupení známého duetu 
	informace na samostatných plakátech a předprodej vstupenek v obvyklých místech MKZ Jeseník
	Vstupné 150 Kč
                                                                                                                                                     

