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NEZVANÁ NÁVŠTĚVA 
Nad čím vším už jsme v životě mávli rukou 
s obligátním ...to nám může být ukradený. Jenže 
přesto všechno víme, že ne vše nám může být 
ukradeno. V uplynulých dnech navštívili naši 
klubovnu podivní hosté. Proč podivní? Vždyť spíše 
než našich služeb využívají, v těchto dnech, služeb 
Policie České republiky. Ona totiž po nich pátrá. 
Jenže my už také máme o této podivné návštěvě 
určité indicie. Utvrdily jsme se v názoru, že se 
jedná o bytosti, které jsou obdařeny mimořádnými 
schopnostmi. Šly totiž najisto. Věděly, kterou z 
mnoha skříní vypáčit. Jakou pokladničku 
odemknout a kterým klíčem. Dostaly se tak 
k částce hodné klasifikace pro trestný čin. Jak říkají 
staří kasaři ...udělaly parádní trefu. Nevíme, jak to 
vyhodnotí policie, ale my máme jasno. Mezi nimi 
musel být minimálně jeden zlý skřítek Škodílek. Jak 
jinak si vysvětlit, že nám zmizelo množství toho, co 
my nutně potřebujeme a jim to je k ničemu. Tedy 
kromě lékárničky, nového digitálního teploměru, 
praktické sady nářadí a vysloužilého počítače, ve 
kterém marně hledají naše data. Nikoliv ovšem 
soukromá. Souvisí totiž s činností spolku. Ta data 
tam naštěstí nenajdou. 
Jo, a taky nám ukradly členské známky, dezinfekci 
a klíč od záchodu. Snad se tam s nimi nikdy 
nesetkáme?   
Tobi 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSKÉ FINANČNÍ DARY. 

V srpnu jsme oslovili s žádostí o finanční dar 
několik podnikatelů, požádali jsme o finanční 
příspěvek i naše členy. Byli jsme mile překvapeni 
projevenou solidaritou s naším spolkem. 
Celkem jsme obdrželi do 24. 8.2020 18846,- Kč. 
Velice si toho vážíme a mockrát děkujeme 
našim sponzorům – podnikatelům, dále členům našeho 

spolku a členům rady a RK našeho spolku. 
Marie Wrbiková, předsedkyně spolku 

Č.ú. pro eventuální příspěvek 2401649969/2010 
 

 

 
OPĚT ZAČÍNÁME!!! 
S elánem, i když s minusem! 
NEVADÍ!!! 
Tu polámanou káru jsme opravili, zrenovovali, 
to špatné vyhodili. Potáhneme jí dál a 
společně s Vámi všemi ji určitě   u t á h n e m e. 

BUDE TO DOBRÝ 
MaBo 

 

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


VEĎ MĚ DÁL, CESTO MÁ.... 
 
Sobota 15.8.2020 
Přátelské setkání členů a přátel našeho spolku. 
Na tuto akci jsme dlouho čekali. Nebudeme  
lhát, že jsme se nebáli, jestli přijde dost lidí, 
abychom mohli zaplatit za hudební produkci 
country kapele HOBLÍCI. 
Připravili jsme hodnotné dárky do kola štěstí. 
Už ve 14:30 se začali scházet zájemci o 
zábavu. V 15:30 jsme se už radovali, sál byl 
skoro plný. 
Naše oblíbená kapela začala hrát a téměř 
všichni začali tancovat. 
Bylo to krásné odpoledne. Doufáme, že se  
všem naše akce líbila a z výhry    měli radost. 
Moc děkujeme všem, kteří přišli a bavili se. 
A poděkování patří i country kapele HOBLÍCI. 
Hoff 
 

 

  
 

 
 
 

P Ř I P R A V U J E M E 

2.9.2020 – mimořádná členská schůze v 15.30 
hodin ve společenském sále Obecního úřadu 
v Dalovicích, Hlavní 82 
 
5.-12.9.2020 – Jizerské hory – pobyt v penzionu        
Kitty v Lučanech nad Nisou 
 
9.9.2020 – účast na vyhlášení soutěže Babička roku 
v Městském domu kultury v Sokolově 
 
23.9.2020 – zájezd - Plavno 
 
 

Cvičení paměti: každý sudý pátek od 12.00 hodin 
Vedoucí Ing. Marie Bozděchová 
 

 
 
Turistika: 
Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet 
turistického kroužku "Vandrovníci" dle plánu. 
Vedoucí p. Jitka Štěbetáková 
 
Kresba, malba: každé sudé úterý od 15.00 hodin 
Výtvarná dílna: každé sudé úterý od 16.00 hodin 
Vedoucí p. Monika Tobischová 
 

 
 
 
 
Turnaj v bowlingu: poslední středu v měsíci od 14.00 
do 17.00 hodin v Eurobaru Morava ve Staré Roli 
Vedoucí p. Miluška Krausová 
 
 
Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí 
od 14.30 hodin.                                                            
Vedoucí p. Alena Mihalová. 
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