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Vážení a milí přátelé,
jak hrozně ten čas letí. Sněženky už vystrčily hlavičky a to jsme si ještě žádnou zimu ani
neužili. Pamatujete za našeho mládí – jó, to byla panečku zima. Těch velikých sněhových
čepic na střechách domků a těch rampouchů. Časy se ale mění. A to ve všem. Ti, co cinkali
klíčema, si taky demokracii představovali trošku jinak. Někdy zůstává člověku rozum stát, co
se to s lidmi děje. Zachovejme si tedy alespoň úctu jeden k druhému a přidejme slušnost.
Život je krásný okamžik a tak si ho nekažme hloupými hádkami a urážkami. To úsměv přece
zmůže daleko víc!
A tak s úsměvem vyrazíme do toho nového roku. A třeba zvedneme telefon a zavoláme
někomu, s kým se hněváme a zboříme konečně tu zeď, co mezi námi stojí…
A uděláme třeba jeden jediný dobrý skutek…
Třeba se jen tak na někoho usmějeme..
Vždyť život je jen krásný okamžik….

REKONDICE
V letošním roce se vydáme na Slovensko do Tater.
Termín:
Ubytování :

31.8. – 6.9. 2008
v horském hotelu Akademik, který se nachází blízko u Liptovského
Mikuláše.
Celková cena: 4 000,- Kč (ubytování, plná penze a doprava)
Odjezd:
30.8. ve večerních hodinách,
autobus pojede pouze z Králova Dvora – U Tří Zvonků a
z Berouna – Plzeňka.
Záloha:
2.500,- Kč je třeba zaplatit do 20.2.,vždy ve středu v Klubu Zvonek panu
Jiřímu Janovskému nebo na Městském úřadě v Králově Dvoře paní Dolejší
Téma:
Juro Jánošík – budeme chodit po horách „na zboj“ ( Jen nevím, jak
budeme bohatým brát a chudým dávat ….)

PLAVÁNÍ
Všem znovu připomínáme, že v Obchodní akademii máme zaplacen bazén až do května.
Vstup máte zdarma, tak proč si trošku nevylepšit kondici a tím zdraví.
Kdo budete mít zájem, přijďte si zaplavat!! Můžete chodit vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin.

KURZY RUČNÍCH PRACÍ
Opět se nám podařilo zajistit odborníky na kurzy ručních prací z Krámku pro tvořivé,
Pivovarské ulice v Berouně. Lektorky paní Šimková a Bílá k nám budou docházet a učit nás
drátování, falešnou vitráž …( viz. Plán akcí). Kurzu se může zúčastnit asi deset lidí. Je to
proto, aby se Vám mohly lektorky věnovat. 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. Některé pomůcky i materiál jsou k dispozici v Klubu
Zvonek. Vše bude také vyvěšeno na nástěnce. Začátek je vždy v 9 hod.

Nezapomeňte si poznamenat:
VÝROČNÍ SCHŮZE
Srdečně zveme na výroční schůzi, která se bude konat dne 20.března 2008 v restauraci
U Bělohlávků v Králově Dvoře od 13.30 hod.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o činnosti v roce 2007
Zpráva o hospodaření v roce 2007
Revizní zpráva za rok 2007
Plán akcí a vaše připomínky a náměty na rok 2008
Závěr

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

za výbor

Jarmila Dolejší
předsedkyně

-Přikládáme plán akcí na první pololetí roku 2008 . 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.
-Termíny turistických pochodů, sraz a další podrobnosti se dovíte v Klubu, na nástěnce, a
nebo zavolejte na uvedená čísla.

