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INFORMACE 2/2012
Je deset hodin večer a teploměr ukazuje 29,7 °C. Tak to je tedy opravdu hodně velké horko.
Snad to všichni snášíte, jak nejlépe to jde, hodně pijete a nechodíte ven, když jsou ta tropická
vedra.
A já posíláme nejdůležitější zprávy a pokyny:

OSLAVA ZALOŽENÍ KLUBU ZVONEK
V letošním roce slavíme 10 let od založení klubu. Zopakuji jen to nejdůležitější:
V roce 1994 jsem přišla do Králova Dvora na základě doporučení vedoucí soc. odboru
v Berouně paní Ing. Elišky Králové a začala pomáhat místní organizaci Svazu invalidů.
Neměli žádnou místnost, scházeli se na chodbě místní Sokolovny, později v místnosti
sekretářky a vše se zdálo, že se nezmění. Výbor se scházel ve složení pan Malík, Kuzmiak,
Ducháček, Vyštajn a paní Andělová. Ráda na ně vzpomínám, byli to lidé velice milí
a rozumní. Já jsem měla v jedné malé místnůstce rehabilitaci, protože moje původní povolání
je rehabilitační pracovnice a zúčastňovala jsem se jejich schůzek. Přeskočím roky, kdy se pan
Miloslav Ducháček vzdal funkce předsedy ze zdravotních důvodů a doporučil mě na své
místo a já jsem začala shánět místnost, zařízení a hlavně pomoc postiženým lidem. Začalo se
nám dařit, díky starostovi Mgr.Karlu Menclovi jsme získali krásné prostory a členové začali
přibývat. V roce 2002 jsme změnili název ze Sdružení zdravotně postižených, smíšená
organizace na Klub Zvonek pro onkologicky nemocné, protože u našich členů převážilo toto
onemocnění. Získali jsme tím také samostatnost. A to ostatní většina již zná. Jak vidíte, je to
již 18 let práce a myslím si, že úspěšné. Zavděčit se všem nejde a ti, co se jim pořád něco
nelíbí, ať se zamyslí, co oni v životě dokázali a vybudovali. Mluvit, nadávat a pomlouvat, to
není nic k obdivu a je to velice lehké! Těm, kteří mi pomáhali a překousli i to, co se třeba
nedařilo, těm ze srdce děkuji!!!! Víte, co jsme všechno zažili, kde všude jsme byli?? Stálo
to zato !!!!!
Největším poděkováním pro mne bylo asi udělení „Oskara“ za práci pro postižené lidi
vyhlášenou redakcemi deníků - Berounský, Plzeňský atd., které proběhlo v divadle v Plzni.
Pořadem provázel Radovan Lukařský. A pak hlavně to, když jsem viděla, že jsem někomu
pomohla a nebo udělala radost. Proto jsem celé ty roky zařizovala, přesvědčovala a kolikrát
pracovala dlouho do noci….
To jen krátce k historii.

Zveme Vás v sobotu 1.září ve 13 hod. na Městské slavnosti do Králova Dvora na zámek,
kde chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhali v budování Zvonku a bez kterých
bychom neměli ani na provoz a činnost. Pozvali jsme všechny naše sponzory a všechny,
kteří nám už léta pomáhají a chceme jim předat malý dárek, který jsme sami vytvořili- malou
keramickou lucerničku. Celé léto jsme se scházeli ve Zvonku a tvořili a tvořili. Děkuji
děvčatům, která to vydržela. Za odměnu jsme společně vyrazili na výlet do Kublova do
domečku - rodiště skladatele Zvonaře /Čechy krásné, Čechy mé… kdo by neznal/. Navštívili
jsme i jeho hrob a zdatnější se vyšplhali na kopec Velíz k samotnému slovanskému bohu.
A potom již naše procházka skončila ve Skryjích v restauraci U Grillů a tam jsme si tedy
pochutnali.
Tohle setkání na zámku jsme tedy připravili jen pro sponzory – je jich 56 a místnost je
malá na to, abychom tam mohli být i my všichni. My si proto uděláme „sešlost“ až tu
soukromou a jen pro nás!!! S baštou!!! Protože naše datum založení je přesně neděle
9.12.2012, tak počítejte asi ve čtvrtek 6.12., že budeme slavit my!!!!
Teď se, prosím, přijďte pobavit, podívat, užijte si slavnosti… Zvonek má pozvané hosty –
Luďka Procházku z Benešova – mistra světa v carvingu – ozdobné vyřezávání zeleniny
a ovoce a bude své umění předvádět i na zámku. Také přijedou „děvčata“ z Klubu
lidové tvorby Praha a udělají malou výstavku. A jinak se bude zpívat a na závěr bude
ohňostroj!!!

REKONDICE
Kde:
Kdy:
Odjezd:
Příjezd:

Sezimovo Ústí u Tábora
10-16.září
pondělí 10.9. v 8,30 hod. od bývalého kulturního domu
neděle 16.9.

Nezapomeňte plavky (máme bazén k dispozici každý den), občanku a hromadu peněz na
útratu!!! Máme ještě 2 místa volná, volejte 602 850 264, kdybyste chtěli jet s námi.
Ostatní již víte, snad jen ještě ke stravování. Snídaně a večeře budou formou švédských stolů
a na oběd máte na výběr ze 6 až 7 chodů - Cukrárna asi pět kroků… prostě ráj.
Tak už se chystejte !!!!!!!
Přejeme krásný zbytek léta a těšíme se nashledanou!
Za výbor

Jarmila Dolejší

Na podzim chystáme spoustu kurzů a přednášek, tak přijďte!!! Každou středu dopoledne!

