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INFORMACE 2/2006 

 

 
Vážení a milí přátelé, 

 

     jaro se ne a ne přihlásit ke slovu. Ale nevěšte hlavu, vždyť ono stejně přijde! Sněženky už 

někde vystrčily hlavičky a kočičky už rozkvétají… no, řekněte, není to krása. Tak jaképak 

deprese. Stačí se rozhlédnout a určitě najdete něco, co potěší Vaše oči, srdíčko nebo duši.  

    Tak a už k tomu neméně důležitému: 

 

 

 

 

Pořádali jsme Den otevřených dveří 
 

 

   Redaktoři Berounského deníku, Echa i Královodvorského zpravodaje již informovali 

veřejnost o Dni otevřených dveří v našem klubu. Tyto dny pořádáme pro všechny, kdo nám 

pomáhají a přispívají na naši činnost.Ale uvítáme každého , kdo má zájem. 

   Těm, kteří k nám zavítali, se v našem klubu líbilo. Prohlédli si výstavku ručních prací. Pár 

našich šikovných lidiček napeklo dorty, rolády, udělalo chlebíčky a radost byla pohledět na 

opravdu krásně nazdobený stůl. Díky nim si pochutnávali starostové, místostarostové, 

zástupci obcí a i jiné vzácné návštěvy např. poslanec Jan Schwippel. My jsme jim pomocí 

kroniky, fotek a výstřižků z novin dokládali to, že si zasloužíme jejich pozornost. Mohli se 

přesvědčit, že jimi investované peníze jsou opravdu využity na prospěšnou věc. Jak jim bylo u 

nás dobře, se můžete přesvědčit na internetových stránkách třeba pana poslance 

(janschwippel.cz ).  

      Za úspěšnou akci patří dík našim ženám - paní Janovské, Staňkovské, Voříškové, 

Kymlové,Strakové, Formánkové, Strnadové a dalším, které se o hosty staraly. 

 

 

 

 

 

Veliké poděkování patří také Janu Bokrovi ze Zahořan, který spolu s Ivou 

Vyhnánkovou, vytvořil naše stránky na internetu ( zvonek.kraluvdvur.cz).  
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POZOR  ZMĚNA !!!0 

 

 

Výroční schůze 
 

 

Srdečně zveme na výroční schůzi, která se bude konat dne 6.4.2006 v restauraci  u 

Bělohlávků  v Králově Dvoře od 13.30 hod. 

 

Program: 

1. Zahájení – vystoupení dětí 

2. Vystoupení hostů – poslanec J. Schwippel a senátor J. Oberfalzer 

3. Zpráva o činnosti v roce 2005 

4. Zpráva o hospodaření 

5. Revizní zpráva 

6. Plán práce a vaše připomínky a náměty 

7. Závěr 

 

Jako vždy si připravte 100,- Kč na členské příspěvky. Čeká Vás pohoštění a přátelská 

atmosféra. A Vy nezapomeňte na úsměv. 

 

 

                                                      Za výbor 

 

 

 

  

                                                                              Jarmila Dolejší 

                                                                                předsedkyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

Různé 

 
1. Rekondiční pobyt v Lázních  Bohdaneč je již plně obsazen. Bereme jen náhradníky, 

kdyby někdo vypadl. 

2. V dubnu se konají kurzy  šití pro začátečníky i pro pokročilé, vždy ve čtvrtek od 14 – 

16 hod. v Klubu Zvonek. Naučíte se zacházet se šicím strojem, porozumět střihům, 

ušijete něco do kuchyně, na  panenky, pro sebe…zkuste to!! Nevíte, kdy se Vám to 

bude hodit. Poprvé se uvidíme 13.4.2006. 

                                                              


