sdružení zdravotně postižených
Plzeňská 104, 267 01 Králův Dvůr

www.zvonek.kraluvdvur.cz

tel.: 602 850 264
e-mail: jarka.dolejsi@seznam.cz

INFORMACE 1/2014
Vážení a milí přátelé,
je březen po sněhu ani památky a dokonce kvetou kočičky a jarní kytičky.
Jen aby nepřišel mráz.
A my tady plánujeme, co pro Vás zajistíme, abychom Vás potěšili. Rádi
přijmeme i vaše návrhy. Přijďte mezi nás do klubu a nebo volejte a pište!

POZVÁNKA
Srdečně zveme na výroční schůzi v restauraci U Bělohlávků v Králově Dvoře,
která se koná od 13,30 hod. dne 20.3.2014.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Zpráva o hospodaření
Zpráva o činnosti
Revizní zpráva
Hudební a pěvecké vystoupení
Závěr, pohoštění

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

A teď, co se chystá:
10.-12.4. – Výstava „Velikonoce“ – tentokrát na zámku v Králově Dvoře
14.5.

- Den proti rakovině (dříve Květinový den)
Prosíme všechny, kdo chtějí pomoci Klubu Zvonek, aby nám dali vědět na tel.
602 850 264 a my pro Vás připravíme vak na peníze , kytičky a průkazku. Již
30 % z vybraných peněz jde na konto klubu. Kdo pomůže Zvonku s prodejem,
tak bude mít zvýhodněné podmínky při všech akcích klubu.

30.8. – 6.9. Rekondiční pobyt ve Františkových Lázních
Cena je 4 550,- Kč, pro prodejce kytiček při Dni proti rakovině 3 550,- Kč
Pobyt bude zajištěn v Hotelu Luisa, v dvoulůžkových pokojích se sprchou a
WC, s plnou penzí, slevou do bazénu. Léčebné procedury se dají objednat na
místě. Cesta autobusem je v ceně pro všechny.

Oslavili jsme významné výročí narození paní Blanky Konvalinkové ( 90 let - snad se
již smí tento věk prozradit, je to spíš vyznamenání). Ve svém věku jde o velmi milou a
šikovnou dámu. Ještě jednou vše nejlepší a my věříme na oslavu v plné síle ještě té
100!!!

Dále chystáme zdravotní přednášky a kurzy ručních prací.

