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INFORMACE  2/2013 

 

 
Vážení a milí přátelé, 

 

tak už zase píši pár informací, abyste věděli, co se chystá. Je pro mne vše složitější a to 

způsobil jeden pád, špatná péče lékařů a skončila jsem na vozíku. Chtěla jsem se vzdát vedení  

Klubu Zvonek, ale protože „správný kapitán neutíká z potápějící se lodi“, tak  jsem zůstala. 

Jak asi všichni víte, napsali jsme MěÚ Králův Dvůr, že nechceme do prvního patra na zámku 

(bez výtahu) a teď nám hrozí, že skončíme na ulici. Zvláštní přístup. Již 18 let jsem v Králově 

Dvoře a dělám pro postižené lidi, ale nečekala jsem něco takového. Tak uvidíme, jak to vše 

dopadne. 

Teď něco veselejšího. Ti, kdo chodí do Zvonku, všechny informace mají, ale pro ostatní 

je znovu zopakuji: 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A 

 

Srdečně zveme na vánoční setkání v restauraci  U Bělohlávků v Králově Dvoře, které se 

koná od 13,30 hod. dne 5.12.2013. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Řecké tance v podání našich členek 

3. Prodej vánočního cukroví a jiných sladkostí (cukrářka z Komárova) 

4. Slavnostní oběd 

5. „Možná přijde i kouzelník“ a zahraje nám pár vánočních písniček 

6. Závěr 

 

Nezapomeňte sebou průkazky, budeme je vyměňovat za nové. Kdo jste ještě neplatil členský 

příspěvek, tak budete mít možnost. A nezapomeńte s sebou taky úsměv! 

 

 

Všechny srdečně za výbor zve 

 

                                                                                    Jarmila Dolejší 

 

 

 

 

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


 

A teď, co se chystá: 

 

20.11. –  ruční práce  - vizovické pečivo – lektorkou bude  autorka knihy o  vizovickém 

pečivu Miluše Šímová osobně 

Budeme se učit vytvářet vánoční výrobky  
 

 

27.11. – ruční práce – vytváření panenek – lektorkou bude paní Landová z Klubu lidové  

tvorby Praha  

 

 

11.12. – ruční práce – vánoční voňavé koule – lektorkou bude majitelka Krámku U Bílé 

paní v Berouně Alena Šimková 

 

Všechny kurzy začínají v 9 hod. většinou ve středu, tak využijte nabídky a přijďte. 


