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INFORMACE 1/2007 

 

 
Vážení a milí přátelé, 

          před námi je nový rok 2007. Je zatím čistý, jak nepopsaný list a záleží hodně na nás, 

čím ho popíšeme. Někdy se nám do života připlete nějaká ta lapálie a jako kaňka nám zkazí 

vše, o čem jsme snili. Dlouho naříkat a plakat nám nepomůže a tak se raději pustíme do boje. 

Vždyť zase přijde štěstí a radost a nám se bude chtít  tančit a zpívat. Ale i malého klidného 

štěstíčka si je třeba vážit. Takový už je život.  

 A k tomu  ještě jedna moudrost. Romain Rolland řekl:“Je jen jediné hrdinství na 

světě: Vidět život takový, jaký je a milovat ho! „ 

 

 

 

REKONDICE 
 

 

        Veliký zájem je  o rekondici. Výbor rozhodl, že místa jsou určena především těm, kteří 

klubu pomáhají. Např. při Dni otevřených dveří ( pečou, smaží, tvoří, obsluhují..), při 

Květinovém dni ( dvojice prodávají kytičky měsíčku lékařského, část výtěžku z prodeje jde na 

konto Klubu Zvonek), při tvorbě vánočních přáníček (pletou, háčkují, stříhají..) apod. Zaplatit 

zálohu za rekondici 1500,-Kč  je třeba do 10.3.2007.  Jede se do Lázní Bohdaneč a to od 

1.9. do 8.9.2007. Před rekondicí dostanete podrobné instrukce. 

  

 

 

KURZY RUČNÍCH PRACÍ 
 

 

 

 Podařilo se nám zajistit odborníky na kurzy ručních prací a to z Krámku pro tvořivé, 

Pivovarské ulice v Berouně. Budou k nám docházet lektorky a učit nás různým technikám. 

Kurzu se může účastnit pouze deset lidí. Je to proto, aby Vám všem dokázali poradit a 

věnovat se Vám. Proto, kdo máte o nějakou techniku zájem, přijďte do Zvonku a zapište se do 

sešitu. Před kurzem pak dostanete zprávu, co si máte přinést za pomůcky, kdy a v kolik hodin. 

Klub Zvonek bude platit 1 000,- Kč za jednotlivé kurzy a Vy si musíte přinést materiál a 

pomůcky. 
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VÝROČNÍ  SCHŮZE 
 

 

Srdečně zveme na výroční schůzi, která se bude konat dne 15.března 2007 v restauraci  U 

Bělohlávků  v Králově Dvoře od 13.30 hod. 

 

Program: 

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti v roce 2006 

3. Zpráva o hospodaření v roce 2006 

4. Revizní zpráva za rok 2006 

5. Plán akcí a vaše připomínky a náměty na rok 2007 

6. Závěr 

 

Jako vždy si připravte 100,- Kč na členské příspěvky. Čeká Vás opět pohoštění. A Vy se 

nezapomeňte usmívat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak ještě jednou přejeme úspěšný nový rok plný radosti a elánu se 

porvat s problémy a potom si ho budeme prostě krásně užívat. A k tomu 

hodně zdravíčka 
                                                              

 

 

 

 

 

                                                                              za výbor 

 

                                                                                                      Jarmila Dolejší 

                                                                                                        předsedkyně 

 

 

 

 

 

        Přikládáme plán akcí na první pololetí roku 2007. Ještě máte možnost navrhnout změny. 

Ale pospěšte si, abychom vše mohli zajistit. Jsme hodně závislí na sponzorech. Pokud 

budeme mít na více aktivit, rádi je uskutečníme. 

 


