ADVERTORIAL

Po celý letošní rok jsme slavili
30 let činnosti. V lednu proběhla
jedinečná oslava 30 let Dlažky
s Fleretem a VHS. Následovaly další
koncerty, Zimní rodeo, zájezd pro
děti, ringo turnaj, Jižní cesta a víkend
pro mládež Black Mirror. Velký zájem
byl o letní tábory i jarní akce – během
ledna a února jsme měli nejvíce přihlášek za posledních deset let. Dost
dobrý rozjezd!

Březnové zákazy a omezení zasáhly
i nás. Zrušené víkendy, ples, karneval
pro děti a pravidelné sportovní aktivity.
Ale od konce května se obloha rozjasňovala a akce začaly! Víkend přátelství,
koncerty, školení vedoucích, sjezd
Bečvy a akce na základně v Rajnochovicích. Dobrý předprázdninový rozjezd!

A samotné prázdniny? Skvělé – byly
plné takřka všechny tábory. A to jak
pro děti a mládež, tak i pro rodiče s
dětmi i dospělé. Třináct set účastníků
a vedoucích si tábory opravdu užilo.
Letos „díky“ jarním omezením to byl
opravdu nádherný pocit vyrazit na
tábor – do přírody, za kamarády, na
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Duha Klub Dlažka v roce 2020
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známá místa a za skvělým programem.
Září bylo slušné. Výborné adapťáky
i víkendy. Proběhly akce za výborné
účasti: tradiční Mistrovství světa týmů
v ringu, víkendy pro rodiče a děti Dědeček Čoko a babička Deli i Dobrodruzi na Měsíci. Výlet do Českého ráje byl
opravdu vydařený.
Navíc jsme získali bonus – Duha
Klub Dlažka byla Olomouckým krajem
oceněna za významný ekologický
počin v roce 2019 v oblasti ovzduší!
A říjen a listopad? Ještě jsme
stihli víkend pro děti s pohádkovým
světem a pak už nic. Největší akce
odložená z května - 31. ročník Velké
Dláždění - zrušena. Další akce – Eldorádo, vyhodnocení táborů a řada
víkendů též, stejně tak scrabble,
koncerty, pravidelné sportování
a klubové aktivity.
Osmnáct listopadů po sobě
probíhal minifestival hudby a slova
Hudboslovení. Letošní 19. ročník
nebyl. Stejně tak zrušeny byly
víkendy pro děti a mládež.

A prosinec? Mikulášský víkend,
brigáda, pár setkání a opět přišla
omezení.
Většinu roku byly naše „neekonomické“ volnočasové aktivity zakázány či
omezeny. Přístup vlády k nám i dalším
spolkům byl velmi špatný. Chaos,
zmatenost a k tomu takřka žádné informace k naší činnosti. A omluva či kompenzace zrušených aktivit – to opravdu
vládu ani nenapadlo. Přesto letošní rok

byl plný zážitků a dost dobrých akcí.
A věříme v lepší zítřky. Připravujeme
rok 2021. Koncerty, ples, zájezdy, víkendy a tábory – těšte se! Připravujeme
naše informační asiměsíčníky Dlaždiče
(již třicátý ročník), máme nový krásný
kalendář a Péefko. Náš web www.
dlazka.cz či FB www.facebook.com/
dlazka nabízí řadu akcí v roce 2021 už
teď. Věříme, že se uskuteční a že si akce
užijeme.
Ing. Jaroslav Biolek – předseda

Vánoční koncert Fleretu a Zuzany Šulákové

Během večera o zlaté neděli
bude na FB Dlažky koncert Fleretu a Zuzany Šulákové. Koncert
proběhne v rámci projektu Kulturní Dlažka za finanční pomoci
Statutárního města Přerova a
Olomouckého kraje.

Tento koncert bude současně
třicátým koncertem Fleretu na
Dlažce! Atmosféra koncertů Fleretu
na Dlažce je vždy výborná. Letos
bude vzhledem k omezením poprvé bez diváků, ale bude přenášen
na FB! Těšíme se na koncert, na

výborné písně Fleretu i speciální
vánoční skladbu koncertu. Koncert
bude možno vidět i později na FB
Dlažky.
Budeme rádi za každého spokojeného diváka. Pokud byste

chtěli přispět na tuto akci či na naši
celkovou činnost – budeme rádi.
Stačí se ozvat.
Veselé Vánoce a sejdeme se na
www.facebook.com/dlazka
20.12.2020 od 19:00 nebo i později.

