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INFORMACE  3/2010 

 
Vážení a milí přátelé, 

  

Tak je tu zase podzim. A brzičko nás čeká zima, kdy oblékneme šálu a palčáky a 

vyrazíme do zasněžené kouzelné krajiny nebo někteří z nás sedneme ke kamnům a na tu krásu 

budeme koukat z okna. No, řekněte, není to krása? Zasněžené stromy, domky s čepicemi 

sněhu a co ta malovaná okna? A pak přijde jaro, na které se tolik vždycky těšíme. Ale to my 

ještě něco stihneme … 

 

 

REKONDICE 

 

Lázně Bohdaneč 

 

Kdy:   7.10. – 14.10. 2010 
 

Odjezd:  8,15 hod. – zastávka u Bělohlávků, Králův Dvůr 

   8,25 hod. - zastávka u bývalého kulturního domu /U Tří zvonků/ 

8,35 hod. - zastávka u zámku, Králův Dvůr 

8,45 hod. – zastávka Beroun 

 

Cena:   2.800,- Kč 

 

Ubytování bude ve dvoulůžkových pokojích s WC a sprchovým koutem, jídlo 3x denně, 

v blízkém lázeňském komplexu je možné navštěvovat bazén, solnou jeskyni i masáže. 

V týdnu se uskuteční 2 zájezdy. 

 

Nezapomeňte si občanský průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny …  A plavky!!! 
 

 

 

Město pro seniory 

 
Kdy:   4.10. 2010 v 15 hodin 

Kde:   restaurace U Bělohlávků 

 

Město Králův Dvůr zve všechny členy Klubu Zvonek na hezké odpoledne s hudbou a 

vystoupením Soukromé umělecké školy Zory Tauberové. Je připraveno i pohoštění! Přijďte si 

popovídat s hosty a pobavit se. Srdečně Vás zve místostarosta Petr Vychodil. 

Děkujeme Městu Králův Dvůr za pomoc a podporu. 

 

 

 

http://www.zvonek.kraluvdvur.cz/


 

POZVÁNÍ  senátora  Jiřího Oberfalzera 

 
Vyřizuji pozvání pana senátora na povídání s hercem Tomášem Töpferem, které bude 

doplněno zpěvem a hudbou. Toto setkání se koná 6.10. v sále České pojišťovny v Berouně 

od 19:30 hodin. Věřím, že se zúčastníte, protože pan senátor je naším dlouholetým 

příznivcem a velice našemu klubu pomohl. 

 

Cvičení na stolech 

 
Kdo máte zájem chodit na cvičení, kde ležíte a stoly s Vámi cvičí, tak přijďte do Klubu 

Zvonek a zaplaťte si částku 175,- Kč. Po zaplacení a podle počtu zájemců bude upřesněn 

termín, ve kterém bude možné 5x absolvovat cvičení. Klub Zvonek Vám platí polovinu 

z celkové částky. Platí se panu Jiřímu Janovskému ve středu v Klubu Zvonek. 

 

Solná pyramida 
 

Na pozvání jsme navštívili solnou jeskyni v Berouně v Havlíčkově ulici /dlouhý panelák proti 

Bille ve městě/. Velice příjemné místo s příjemným personálem, kde můžete také potkat 

zajímavé osobnosti /např. Jirku Mádla, Karla Rodena…/ Jindy zase vyslechnout přednášky o 

zdraví nebo přírodní léčbě. To vše v prostředí solné jeskyně se zajímavým osvětlením a 

hlavně léčivým prostředím, které je vytvářeno nejen solí na stěnách i zemi, ale také aerosolem 

vháněným speciálním generátorem.  

Byla nám přislíbena velká sleva, tak doporučujeme této nabídky využít a přihlásit se v Klubu 

Zvonek na tel.číslo 602 850 264 nebo přímo zajít do klubu a zapsat se do sešitu. Po dohodě 

termínu Vám dáme vědět. 

 

Berounské Letorosty 

 
Ještě se vracíme k akci, která se konala v Berouně dne 18.9.2010. Mnozí z Vás se jí 

zúčastnili, protože kdo by si nechal ujít koncert Lucky Bílé, Tublatanky, Mig 21 nebo 

moderování a zpěv Ondřeje Hejmy. My jsme byli panem senátorem Jiřím Oberfalzerem 

osloveni, neboť nám chtěl předat dar - 85 tisíc korun. Byli jsme jedna ze tří organizací, která 

se mohla těšit z takového daru. 

 

Chtěli bychom i touto cestou poděkovat panu senátorovi, že na nás nezapomíná. Musíme říct, 

že je vlastně jediný z politiků, který plní slovo. Dal nám ho, když kandidoval na senátora. A 

dodržel ho! Pořádal pro nás v době svého působení již 2 benefiční koncerty, dvakrát jsme 

dostali dar na Berounských letorostech /celkem přes 200 000 korun/, několikrát navštívil i 

naše akce, přišel nám do našeho klubu vysvětlit Lisabonskou smlouvu a také jen tak si 

popovídat. Protože je doba voleb, myslím si, že pokud budeme vybírat kandidáta na senátora, 

tak víme, kdo jen nemluví, ale i pomáhá!!! 

 

Děkujeme. 

 

 

Srdečně Vás všechny zveme na výše uvedené akce a těšíme se na setkání. 

 

 

         Za výbor 

 

         Jarmila Dolejší 


