PŘIPRAVOVANÉ AKCE LEDEN – ÚNOR 2020
5.1.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – pořádá obec v Kostele sv.
Kateřiny v 16:00. Zazpívá pěvecký sbor Cantilo z Jevíčka. Vstupné
dobrovolné. Kdo by rád přispěl na Tříkrálovou sbírku má tuto
možnost spojit příjemné s užitečným a přispět přímo v kostele.

6.1.

KURZY FLAMENCA – pořádá PS Háčko v sokolovně od 17:30 – první lekce
flamenca (španělského tance pro ženy) pro začátečníky. Více informací u Ing. Heleny
Gálové na +420 725 222 159.

10.1. TANEČNÍ VEČER – pořádá PS Háčko v sokolovně od 19:00. Přijďte se naučit nebo
zopakovat kroky na plesovou sezónu. Dvouhodinová lekce s přestávkou zaměřená na
základní plesové tance. Cena za jednotlivce 150 Kč (pár 300 Kč). Lektor Pavel
Machálek. Rezervace u Ing. Heleny Gálové na +420 725 222 159.
19.1. KRÁLOVSKÝ BÁL – TJ ve spolupráci s PS Háčko pořádají v sokolovně od 14:00
zábavné cca dvouhodinové veselí plné tance, soutěží a her nejen pro děti s tématikou
království. Vstup pouze v kostýmu princezny, prince nebo šaška . Nejkrásnější
kostýmy ohodnotí král a královna a budou oceněny.
24.1. PLES ZŠ – pořádá ZŠ a MŠ a hasiči Staré Město v sokolovně od 20:00. Hudba
Epicentrum Jevíčko, vstupné + místenka 100 Kč. Předprodej vstupenek od 6.1.2019
u Mgr. Martiny Kuncové na tel.: +420 739 420 728.
7.2.

JÓGA + TIBETSKÉ MÍSY – pořádá PS Háčko v sokolovně od 18:00. Lekci jógy
povede Lucie Slavíčková (akreditovaná lektorka jógy s dlouholetou praxí) a zvukovou lázní naváže
Mgr. Luděk Klimeš (masér a hudební terapeut s dlouholetou praxí). Zvuková lázeň nabízí dokonalé
řešení, jak se uvolnit, zrelaxovat, snížit hladinu stresu. Na své si přijdou i pokročilí a zkušení
účastníci kurzů jógy nebo bojových umění. Lázeň totiž navozuje a připravuje stavy hluboké relaxace
a uvolnění. S sebou: pohodlné cvičební oblečení, podložku, deku. Na závěr bude možnost
prohlédnout si tibetské mísy a vyzkoušet si na ně zahrát. Cena 300 Kč za jednotlivce. Počet

míst je omezen – nutná rezervace u Ing. Heleny Gálové na tel.: +420 725 222 159.
14.2. VALENTÝNSKÉ MENU – pořádá Hospůdka U Nečasů. Rezervace u Ivany
Nečasové na tel.: +420 731 185 450.
21.2. DĚTSKÝ PLES ZŠ – pořádá ZŠ v sokolovně pro žáky ZŠ Staré Město.
22.2. STAROMĚSTSKÉ VESELÍ aneb masopust trochu jinak – pořádá TJ ve spolupráci
s obcí a Hospůdkou U Nečasů. Program:


11:00 Zabijačkové hody v Hospůdce U Nečasů, které se v odpoledních hodinách
přesunou do sokolovny a budete si tak moci pochutnat na zabijačkových dobrotách při
programu.
 14:00 Maškarní rej nejen pro děti v sokolovně. Zábavné veselí plné tance, soutěží a her
s tématikou masopustu. Vstup pouze v kostýmu.
 17:00 Posezení při hudbě přijďte si společně posedět, zazpívat a zatančit. S písničkou je
vždy veseleji .

