
sdružení zdravotně postižených 

Plzeňská 104, 267 01  Králův Dvůr 

 

tel.: 602 850 264 

www.zvonek.kraluvdvur.cz e-mail: jarka.dolejsi@seznam.cz 
 

 

 

 

INFORMACE  1/2016 

 
 

Vážení a milí přátelé, 

 

na úvod jedna potěšující zpráva: Klub Zvonek zatím zůstane tam, kde je již spoustu let. A tak 

se radujeme, že se nemusíme stěhovat. Ti, kdo se diví, že nedostali plán práce se mohou 

zapojit do plánování a připravit pro ostatní něco zajímavého. Vedoucí má zdravotní potíže 

a nestačí na vše sama. Na prodej kytiček při Českém dni proti rakovině se přihlásilo pár lidí 

a tak většinu práce a prodeje zbyla taky na ni a na Marka Samsonka. Děkujeme všem, kteří se 

zapojili: Libuši Abrahámové, Věře Foldové, Anně Kohoutové, Aleně Kosnarové, Marii 

Krumphanzlové, Janě Lébrové, Miroslavě Strnadové, Haně Špírkové a Ivě Štádlerové za 

pomoc. 

 

. 

ABILYMPIÁDA 

 
 

A teď pozvánka na nejbližší akci 21.05. Pojedeme na abilympiádu do Pardubic. Odjezd v 7:30 

od bývalého „Kulturáku“ v Králově Dvoře. Abilympiáda je soutěž zdravotně postižených lidí. 

Nejlepší se zúčastňují mezinárodní soutěže. Budete si moci koupit výrobky nebo se i něco 

naučit. Třeba malování na hedvábí, vitráže a spoustu jiných věcí. Je tam současně výstava 

Kreativ a kdo má zájem o pomůcky pro postižené, tak jistě najde i tuto pomoc a radu. 

Navštívíme také Kunětickou horu a perníkovou chaloupku. Můžete se svézt Kunětickým 

expresem (vláček), který vás všude povozí a tak nebudete muset udělat ani krok a všechno 

uvidíte. Perníkovou chaloupku, hrad na Kunětické hoře a okolí. Můžete s sebou vzít 

i vnoučata. 

 

 

 

BORŮVKOBRANÍ 

 
V červenci se chystáme do Borovan v Jižních Čechách. V krásném areálu místního zámku se 

každý rok koná borůvkobraní. Najdete zde borůvky ve všech podobách. Čerstvě natrhané, ve 

formě borůvkových knedlíků, marmelád, džemů, koláčů, žahour…. K tomu hudba a spousta 

jiných laskomin. Pojeďte a uvidíte. 

 

A kdy?  9.července, odjezd již 6:30 hod. opět od bývalého kulturního domu v Králově 

Dvoře 

 

 

 

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


P O Z V Á N K A 
 

Srdečně zveme na výroční schůzi v restauraci U Bělohlávků v Králově Dvoře, která se 

koná od 13,30 hod. dne 19.května 2016. 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o hospodaření 

3. Zpráva o činnosti 

4. Revizní zpráva 

5. Vystoupení sl. Kozlové s pejskem 

6. Závěr, pohoštění 

 

Nezapomeňte s sebou průkazky. Kdo jste ještě neplatil členský příspěvek, tak budete mít 

možnost. A nezapomeňte s sebou také úsměv! 

 

 

 

Všechny srdečně za výbor zve                                                                        Jarmila Dolejší 


