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Toto je informační email občanského sdružení SOSák. Pokud se vám
nezobrazují správně obrázky, použijte tlačítko "Webová verze" v pravém
horním rohu.Jestliže potřebujete upravit svůj profil nebo se chcete ze
seznamu příjemců odhlásit, můžete tak učinit níže.

                  Webová verze

 

SOSÁKOVY NOVINKY BŘEZEN 2018
  

Pranostika na březen:
  

"Na svatého Řehoře, čáp letí přes moře,
žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře."

Milí přátelé a příznivci.
 
Přinášíme k vám ozvěny masopustu a akce na měsíc březen.

 Možná si říkáte, že jsme v únoru vynechali slibovaná setkání, máte pravdu. Úklid po
masopustu,  prázdniny a  chřipky nás přeci jen vyčerpali. Děkujem za pochopení. 

  Za to se v  březnu   můžete těšit  na výtvarné techniky pro dospělé, filmový polštářový klub, jarní
víkendovou keramickou dílnu, vynášení Mořeny i  tradiční burzu oblečení.  Na závěr přinášíme termíny
příměstských táborů. Těšíme se na setkání .

 S úctou vaši SOSáci
  

MASOPUST ZA NÁMI, OBRAZEM  I  SLOVEM 

JAK JSME TEN MASOPUST 3.2.2018! PROŽILI NAJDETE NA ODKAZECH NÍŽE:-)

DĚKUJEM VŠEM JEŽ POMÁHALI PODPOROVALI, ZPÍVALI TANČILI I UKLÍZELI

http://otevrenenoviny.cz/obrazem-voko-bere-aneb-hazard-vseho-druhu-masopust-2018/

http://www.rajce.net/a14904225  jméno: masopust18    heslo: masopust18

http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/1784519

OZVĚNY MASOPUSTU

POLŠTÁŘOVÝ FIMOVÝ KLUB UVÁDÍ

https://mailchi.mp/422991beb9a7/almgsy1n6e-2092305?e=b84a624072
http://otevrenenoviny.cz/obrazem-voko-bere-aneb-hazard-vseho-druhu-masopust-2018/
http://www.rajce.net/a14904225
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/1784519
http://www.sosakos.cz/
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V PÁTEK 2.3. V 19,30 ZVEME DO POLŠTÁŘOVÉHO KINA
 NA FILM AGNIESZKY HOLLAND

  
PŘES KOSTI MRTVÝCH

  

  
Skrze energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové, učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme 
vzrůstající hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve kterém se v rychlém sledu stane několik záhadných vražd
bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu. Hrůza a zděšení z vražd kontrastují s obecným nezájmem, který doprovází

masové vybíjení divoké zvěře v právě probíhající lovecké sezóně. Dušejková je nejen milovnicí zvířat, ale také ochránkyní
všech divných a 'jiných' obyvatel Kłodzké kotliny, kde se příběh odehrává. Skrze Dušejkovou začínáme v příběhu

postupně odhalovat, kdo stojí za prapodivnými vraždami a jak souvisí s vyvražďováním zvěře.

Připravili jsme pro vás další část cyklu výtvarných technik pro dospělé tentokráte na téma: PTAČÍ
SNĚM. Těšíme se na setkání  3.3. 2018 v 15h V MLÝNSKÉ GALERII. Bude-li velký zájem o

sobotu přidáme i neděli:-) bližší info přímo u Zdeny Hoškové 
 

CYKLUS VÝTVARNÝCH TECHNIK PRO DOSPĚLÉ
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Keranmická dílna pro všechny je připravena v SOSÁKOVĚ 
 10. a 11. 3. od 11h do 16h.

 tvořit budeme mističky pítka pro ptáky, drobné objekty i květináče.
 těšíme se na setkání. na dílnu je dobré se zaregistrovat na webu SOSÁKU  odkaz zde

 http://www.sosakos.cz/prihlasovaci-formulare
  

VÍKENDOVÁ JARNÍ KERAMICKÁ DÍLNA
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Zveme na jarní setkání v SOSÁKOVĚ  spojené s vynášením MOŘENYn a velikonoční dílnou.
Sejdem se v neděli 18.3.2018 a budem společně tvořit jarní dekorace, plést pomlázky a na závěr

VYNÁŠENÍ MOŘENY A VELIKONOČNÍ DÍLNA
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vyneseme paní zimu.

Zveme na tradiční burzu oblečení a sportovních potřeb, nově v arealu společnosti SELGEN a.s.
ve STUPICÍCH!!!!!!!!

 

JARNÍ BURZA OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB
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PRO VAŠE DĚTI PŘIPRAVUJEM PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY, A TO V TERMÍNECH
  9. -13.7 na téma ČÍNSKÉ POHÁDKY A PŘÍBĚHY

 16. - 21.7 na téma PUTOVÁNÍ INDIÍ
 23. - 27.7. nebo 30 .7.-3.8. - TÉMA PŘIPRAVUJEME

  
Závazné  přihlašování na příměstské tábory bude spuštěno 1. 4. 2018 na webových stránkách
SOSÁKU.

 TÝDENNÍ TURNUS PRO JEDNO DÍTĚ 1950 Kč + stravnéna (oběd + ovoce a zelenina)  60
Kč/den 

 Podrobnější informace připravujeme. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Copyright © 2018 o.s. SOSák, All rights reserved.
  

 
 ODHLÁSIT ODBĚR / PŘIHLÁSIT ODBĚR

  
L:REWARDS|*

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018
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o.s. SOSák · Na Paloučku 21 a 70 · Sibrina 250 84 · Czech Republic 
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