Připravované a plánované akce v roce 2018
3. ledna.....,.. Výlet do
15. ledna Posezení

2.

Prahy

Starorněstské rrárněstí

Lr kávy ke krrlatýnr llarozeninárr-t

února Posezení k pololetnímu vysvědčení
února Ztmni hry pro radost v Kolíně

8.
] 5.

února valentvnská zábava s občerstvením a oslava
2, bíezna Masopustní rej v rnaskáclr
],března Návštěva nrlýrta s prohlídkoLr stájíkoní

narozenin

l5. března kolírrské divadlo , záhada hlavoiamu
sociáLních sluŽeb na KU Pha
] 9, březn.a Velikonoční výslava prací uživatelu zařízení
prezentace na výstayce výrobků v nemocníci kolín
Prezentace výrobků v nemocrrici Kolír-r
s hudbou
Velikonočníposezení
dubrra
13.
_ Kostelec nad Cernými lesy
kuželkách
v
turnaj
Jamí
17. dubna
l9. dubna První opékáníbuřtů "na klacku"
24. dubna Tanečnízál:ava s oslavou narozenil-t. svátků Jirkťr a Jardťr
30. c|ubna "Pálení čarodějnic" s opékánírlklobásek

března
12. dubna

27.

21. května Návštěva mlýrra Davídkova a přilehlé farmy
24. května Výlet do Zásmuk s návšťevou cukrárny
30. května až i. června Sportovní hry v Třemošnici

l. června
5. červtta

20. června
28. června
29, červtla

Slurríčkovjdert
ZOO Praha
Den her v Kolíně pro

osob_v-

se

ZP

Slavnostní přeclání vysvědčenía ukorrčeníškolního roku
Opékání buřtů "na klacku" , začáíek prázdnin

3. července Výlet do města Sázavy s návštěvou sklárny
7. července Opékání buřtů na zahradě

]

26. července Výlet po tréninkových kavárnách v Praze
30. července - 3. srpna rekreační pob.vt Harrachov

3l. července Výlet do hvězdárny Ondřejov
l

0. srpna

l7, srpna
29, srpna
3 1 . srpna
6. záií
l J. Zarl
|9. záií

Výlet Vyžlovka
Výlet Kutná Hora
Výlet botani cká zahrada v Praze
Konec prázdnirr - opékání buřtů
Svojšice - sportovní Irry,
posvícenív zásmucké sokolovně s hudebním vystoupením
Českobrodskéhrátky - Domov Anna, Český brod

l8. října Podzimni ples pro osoby se zdravotním postižením
pra-ktické škole v Kostelci nad černými Lesy
23. října podzimní výstava
'výrobkův v t<nlíně
(Lr nříležitosti
příležitosti :semináře Českéasociace sester)
Kolírrě írr
25. října Prezentace
podzirnní ples pro osoby só zdravotním postižením _ Kultumídůmv Kolíně
3 l . října XVl.
20. - 24. listopad Láztlě Bohdaneč - rekreačnípobyt
nemocnici Ktllín
23. lisnpacl Prezeníace vánočníchvýrobků v
28. listopad Rozsvěcerrí stromku na Hrádku
28.

listopadKrajskáVýStavavPraze-prezentacevánočníchvýrobků

4. prosinec

5. prosinec
7, prosirrec

23. prosinec

Rozsvěcení várročn ího stromku
v Domov
Besíclka v Kostelci nad čerrrýrni Lesy, Mikulášská nadílka
(zámek)
a
l.orrčeň
Výlet skanzen Kouřinr

Zpíváníkoled v Domově - skauti

