
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
Klub PAPRSEK, sídlo: Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov

 515 537 061724 993 367 e-mail paprsek.vy@seznam.cz 

Vážené děti, vážení rodičové a přátelé… !
Nabízíme Vám plán akcí, které Asociace PAPRSEK bude připravovat v průběhu roku  2018. Žádáme Vás,
aby jste u akcí, o které máte zájem napsali pouze „ANO“ a zaslali IHNED zpět na výše uvedenou adresu/e-
mail. Přihlášky budeme zasílat v průběhu roku již s platnými termíny.

Prosím o zaslání vyplněného předběžného plánu zpět na výše uvedenou adresu nebo mailem …

Jméno: ……………………………………… tel.:…………… mobil:……………………………
Adresa: ……………………………………      PSČ: …………         e-mail:……………………………

Únor:   2. nebo 9. 2. „Souboj s kuželkami“ + členská schůze …………
…………

Březen:   1. - 31. 3.1. - 31. 3. výstava fotografií v kině Sokolský důmvýstava fotografií v kině Sokolský dům …………
  9. 3. Benefiční „PAPRSKOVÝ ples“ v Sokolském domě9. 3. Benefiční „PAPRSKOVÝ ples“ v Sokolském domě …………
          pořadatel Asociace PAPRSEK          pořadatel Asociace PAPRSEK …………
17.  3.17.  3. Velikonoce s PAPRSKEM v TESCU Velikonoce s PAPRSKEM v TESCU …………
… . 3. Valná hromada – ... nebo …………

Duben: … . 4. Valná hromada – ... …………
 …………

Červen: 1. 6. noční ZOO v Brně k MDD …………

Červenec: 30. 6. – 7. 7. tuzemsko – pobyt – rekreační areál REVIKA …………

Srpen: 11. – 18. 8.  tuzemsko – pobyt – RZ VYHLÍDKA  …………

Listopad: 19.19. – – 30. 11.  30. 11. PAPRSEK pod lupou – výstava v TICkuPAPRSEK pod lupou – výstava v TICku …………

Prosinec:   1. 12. XXII. ročník „Mrštná rybka“ aqupark Vyškov  1. 12. XXII. ročník „Mrštná rybka“ aqupark Vyškov …………
  2. 12. rozsvícení vánočního stromu na vyškovském náměstí …………
  2. 12. benefiční filmové představení v Sokolském domě …………
    8. 12. Vánoce s PAPRSKEM v TESCU8. 12. Vánoce s PAPRSKEM v TESCU …………

Nezapomeňte, že akce se průběžně připravují a může dojít ke změně nejen v čase,

ale mohou přibýt nabídnuty i nové akce podle situace a možností …

Na všechny akce Vás srdečně zvou členové výboruNa všechny akce Vás srdečně zvou členové výboru
Asociace PAPRSEKAsociace PAPRSEK
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