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Soptíci
Seniorklub
Přednáška - 18. března 2017
Zájezd do Prahy - 8. dubna 2017
Čarodějnice - 30.dubna 2017
Prodej slevových kuponů

se schází
každý pátek v 18 hodin v klubovně hasičské zbrojnice v Paceřicích.
Připravují se na soutěţe, poznávají hasičské značky, zdokonalují se ve
zdravovědě, učí se vázat uzle, střílí ze vzduchovky, trénují hasičský
útok...
Ale taky nocují ve stanech, opékají buřty, jezdí do kina, hrají florbal,
organizují závod pro rodiče... Chceš taky? Tak přijď mezi nás!
Více informací podá Petra Křikavová kriky.petra@seznam.cz

Senior klub
Schůzky se konají pravidelně vţdy první čtvrtek v měsíci, teď
v zimních a jarních měsících od 16 hodin v klubovně hasičské zbrojnice.
V létě vyuţíváme ke schůzkám venkovní posezení u kiosku. Rádi mezi
námi přivítáme další zájemce a nové náměty pro naši činnost.
V nejbliţší době plánujeme :
 Kino nejen pro seniory v Turnově:
o 2.3.2017 - česká komedie Bezva ţenská na krku
o 16.3.2017 - česká komedie Všechno nebo nic, po skončení
kina bowling
o 6.4.2017 - český film Bába z ledu
o Návštěvy kina organizujeme s rezervací vstupenek předem
(zajišťuje p.Tůmová). Cena vstupného 60 Kč. Doprava dle
dohody vlastními auty.
 DFXŠLiberec:
o 13.4.2017 - Carlo Goldoni – Poprask na laguně
o Na tuto komedii lze vyuţít slevové kupony, které jsou
k dispozici na OÚ. Nutno provést včasnou rezervaci (zájemci
se mohou hlásit u p.Tůmové). Podmínkou je vlastní doprava.

Obec Paceřice pořádá

v sobotu 8. dubna 2017

ZÁJEZD DO PRAHY
 muzeum voskových figurín Musée Grévin
 divadelní představení "Tři letušky v Paříţi"
(Divadlo Radka Brzobohatého, od 19 hodin)

Cena zájezdu: vstupenky + doprava
 pro občany - 500 Kč
 pro přespolní - 600 Kč
Odjezd:
8.4.2017

ve 13 hodin z Paceřic
ve 13,10 z Husy

Zájemci z řad místních občanů si mohou zájezd zakoupit na OÚ Paceřice
v úředních hodinách.
Pro ostatní zájemce bude prodej zahájen od 17.3.2017.

30. dubna 2017

průvod vychází z návsi v Paceřicích v 19 hodin

Obec Paceřice
nabízí občanům moţnost zakoupení slevových kuponů v hodnotě 50 Kč.
Předloţením tohoto kuponu získáváte při zakoupení 1 vstupenky nebo
sluţby další vstupenku nebo sluţbu ve stejné hodnotě zdarma.
Nabídka platí pro veškeré sluţby a vstupy v:
 Centru Babylon (Aquapark, IQ Park, Wellness...)
 IQLandii
 na vybraná představení Divadla F.X.Šaldy v Liberci
Platnost kuponu je do 30.6.2017.
Kupony lze zakoupit na obecním úřadě v úředních hodinách.

Představení DFXŠ Liberec:
opery:
THAÏS (J. Massenet)
JEJÍ PASTORKYŇA (L. Janáček)
balet:
GAZDINA ROBA (G. Preissová, A. Pešková, G. Vermelho)
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (S. Nečasová, L., Carroll)
POPELKA (S. Prokofjev)
JEKYLL & HYDE (M. Hanousková, P. Čermák, M. Vondráček)
činohra:
KRÁLOVA ŘEČ (D. Seidler)
POPRASK NA LAGUNĚ (C. Goldoni)
STRASTI ŢIVOTA (C. Levin)
MAŠKARÁDA (T. Prachett, S. Briggs)
ABSOLVENT (T. Johnson, C. Webb)
SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA
SHAKESPEARA VE 120 MINUTÁCH
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Informace o akcích Senior klubu podá paní Tůmová - jaroslava-tumova@seznam.cz

