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INFORMACE 1/2009
Už je skoro jaro, sněženky vystrčily hlavičky, za chvíli přivítají jaro barevné květy tulipánů,
krokusů … prostě příroda oživne zelení a nám se svět zase bude zdát krásnější. A tak si
přijdeme posedět, pozdravit známé a hned nám bude zase veseleji.Na našem setkání někdo i
rád zapomene na postní období a dopřeje si dobrého jídla, někdo přinese ukázat fotky, někdo
zavzpomíná na Vánoce..no nebude to krása? Takže …

I.
POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na výroční schůzi v restauraci U Bělohlávků v Králové Dvoře
ve čtvrtek 19.3.2009 od 13,30 hodin
PROGRAM:

1) Přivítání s vystoupením Umělecké školy Zory Tauberové
2) Zpráva o činnosti
3) Zpráva o hospodaření
4) Revizní zpráva
5) Volba výboru
6) Občerstvení

Prosíme, vezměte s sebou průkazky, ale také dobrou náladu. Těšíme se na Vás!

Pro Vaši informaci zasíláme i předběžný plán akcí, které jsme zatím pro Vás připravili. Kdo
chce znát aktuální informace, má možnost přijít do našeho Klubu Zvonek a zde každou středu
nebo čtvrtek jistě dostane od stálých návštěvníků ty nejaktuálnější plány na nejbližší dobu.
Také můžete přispět nějakým dobrým nápadem a zapojit se do plánovaných akcí. Pokud se
rozhodnete zúčastnit některé z akcí, zavolejte na některé z výše uvedených telefonních čísel.

II.
PLÁN AKCÍ
V lednu a únoru se již uskutečnilo několik akcí. Největší z nich byl Den otevřených dveří,
který navštívili starostové a zástupci obcí, škol i majitelé firem. Mezi hosty byl i Berounský
deník.
Dále proběhl kurz zvláštní techniky, která se jmenuje pergamano. Nyní začal kurz
paličkování.

Březen -

12.3. Kurzy ručních prací – paličkování
14.3. Koukolovka – výstup
19.3. Výroční schůze Klubu Zvonek u Bělohlávků
24.3. Jarní úklid od 15,30 hod. v klubu
26.3. Kurzy ručních prací – paličkování

schůze - výbor

Duben -

2.4.
9.4.
25.4.

Kurz ručních prací – paličkování
Kurz ručních prací - paličkování
Výlet – zámek Dobříš

schůze -výbor

Květen -

7.5.
13.5.
16.5.
21.5.
23.5.
30.5.

Příprava Českého dne proti rakovině
Český den proti rakovině ( Květinový den)
Výlet – Průhonický park
Kurzy ručních prací
Římské hry – odpoledne plné her a zábavy
Dokážeš to taky – celoreúpubliková akce

schůze - výbor

Červen -

30.5.- 6.6. Rekondice - Harrachov
12.6. Kurzy ručních prací

Veškeré změny a upřesnění budou zveřejněny na vývěsce, která je u Klubu Zvonek,
Plzeňská 104, Králův Dvůr.
Pokud budete potřebovat pečovatelskou službu, volejte 602 850 264 paní Dolejší, která je
zaměstnána u Občanského sdružení DIGITUS Hořovice, ráda Vám poradí.

Za výbor

Jarmila Dolejší

