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INFORMACE 1/2010
To nám letos napadlo sněhu a jak mrzne! Vrátila se nám zase pořádná zima. Ale nějak
nejsme zvyklí…. za našeho mládí to ale nebylo nic zvláštního - taková krásná bílá zima! To
jen ti silničáři naříkají po 14 dnech pořádné zimy, že už nemají miliony na odklízení . Jak se
to dělalo asi dřív? No nic. Musíme si to užívat, dokud nám to jde a slouží nám nohy a zdraví,
tak proč naříkat. Pořádné rukavice a šálu zamotat, až nám budou koukat jen oči a hurá ven.
Jen pozor na pády!!!
Tak tu máme nový rok, copak nám asi přinese? Trošku toho dobrého, trošku přimíchá
starostí, ale vše se dá zvládnout, když budeme zdraví!!! A tak hurá do těch všech předsevzetí,
která stejně porušíme a najdeme určitě omluvu, proč to nešlo splnit. Ale když něco opravdu
chcete a pustíte se do toho, ono to půjde! A tak si jenom budeme přát, aby u nás ve Zvonku
bylo to místečko, kam chodíme rádi, kde je nám dobře, i kdyby se celý svět kolem zbláznil!

I.
Jste srdečně zváni na vystoupení skupiny POKUS, která bude hrát a zpívat jen pro Klub
Zvonek. Celou akci pro nás připravil Petr Šaman a zve Vás na krásné posezení do restaurace
Eldorádo v Berouně – Jarově. Vystoupení začíná v 19 hodin. Měl by přijít i pan Bárta se
synem Václavem Bártou – Noidem /bývalý manžel Lucky Bílé/. Máme slíbený i odvoz a
dovoz. Kdo bude chtít odvézt, čekejte Na Knížecí v 18,15 hod.
Tak přijďte posedět a zazpívat si!

II.
REKONDICE - Itálie
POZOR! Letos máme nabídku rekondičního pobytu v Itálii od CK Švejk tour
Plzeň a to za cenu 3 800,- Kč. Může jet 40 lidí. Rekondice je plánována na týden od 12.6 .
do 19.6.2010. Je třeba se přihlásit včas a zaplatit zálohu do konce března!!!Záloha se
platí ve výši 2.500,- Kč panu Janovskému každou středu v klubu, kde se dozvíte
podrobnosti!
S CK Švejk tour jsme již absolvovali zájezdy do Paříže a Vídně a máme velmi dobré
zkušenosti. V ceně je doprava, ubytování, ale není tam strava.

III.
PLÁN AKCÍ
již proběhlo pár akcí. Kurz ručních prací a velká oslava 80tin paní
Čampulkové, která i přes svůj věk navštěvuje klub a to dojíždí až
z Chodouně. Ještě jednou přejeme vše nej a pevné zdraví.

Leden

Březen -

11.3. Kurzy ručních prací
schůze - výbor
13.3. Koukolovka – turist. pochod
13.3. Koncert pro Klub Zvonek, Beroun -Jarov
18.3. Výroční schůze u Bělohlávků, Králův Dvůr
26.3. – 27.3. Velikonoční výstava u Bělohlávků, Králův Dvůr

Duben -

1.4. Kurz ručních prací – paličkování
8.4.
Kurz ručních prací - paličkování
22.4. Kurz ručních prací- lektorka KLT Praha

Květen -

6.5.
12.5.
22.5.
27.5.

Červen -

12.6.-19.6. Rekondice Itálie
23.6. Karlštejn – muzeum betlémů a voskových figurín

Červenec -

1.7.
Carving – Luděk Procházka mnohonásobný mistr v dekorativním
vyřezávání zeleniny a ovoce

schůze -výbor

Příprava Českého dne proti rakovině
Český den proti rakovině ( Květinový den)
Dokážeš to taky , Srbsko
Kurz ručních prací - paličkování

schůze - výbor

Veškeré změny a upřesnění budou zveřejněny na vývěsce, která je u Klubu Zvonek,
Plzeňská 104, Králův Dvůr. Chystáme ještě návštěvu senátu na pozvání pana senátora Jiřího
Oberfalzera, přednášku o lymfedému a návštěvu Medicentra a vyzkoušením přístrojů, cvičení
na pohyblivých stolech a také přednášku onkologa. Snad se nám povede popovídat s MUDr.
Ropkovou. Zkusíme zajistit procházky Prahou s informačním centrem a nějaký zájezd. Takže
sledujte nástěnku, navštivte klub, nebo volejte.

IV.
POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na výroční schůzi v restauraci U Bělohlávků v Králové Dvoře
ve čtvrtek 18.3.2010 od 13,30 hodin
PROGRAM:

1) Přivítání s vystoupením taneční skupiny Klubu Zvonek
2) Zpráva o činnosti
3) Zpráva o hospodaření
4) Revizní zpráva
5) Diskuze
6) Pohoštění

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

