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spojuje. Poznejte je blíže, každou z nich, každá má 
své osobité kouzlo, každé z nich můžete být členy 
nebo třeba jen příznivci. 

Za uplynulý rok jsme se o Sklenářův dolík starali, 
jak nám síly stačily. Uspořádali jsme dubnovou 
a listopadovou brigádu. V průběhu celého roku 
probíhala drobná údržba a závěrem roku jsme 
instalovali první ze svodnic na tu část cesty, kterou 
narušuje při deštích voda. Po plese budeme pokra-
čovat. 

Vážené dámy, vážení pánové, přijměte naše 
pozvání nejen na taneční parket, ale i do Sklenářova 
dolíku na již tradiční oblíbenou akci Sklenářův den 
v neděli 7.6.2020. 

Pojďte se bavit s námi a zároveň podpořit tak 
krásné místo jako je Sklenářův dolík!

Dámy a pánové, přejeme vám výjimečnou 
zábavu!

Za organizátory plesu i projektu 
Michal Horeš, 
7. oddíl Junáka Kutná Hora

Na obnově Sklenářova dolíku spolupracují: Junák - Český skaut Kutná Hora z.s., Denemark z.s., 
Oblastní charita Kutná Hora, KHnet.info z.s, Kaňkovské sedlo z.s., T. J. Sokol Kutná Hora
www.sklenaruvdolik.cz

Vážené dámy, vážení pánové,
jménem všech pořádajících organizací vás tímto 

srdečně vítáme na 6. společném plese neziskových 
organizací. Když jsme s myšlenkou plesu před lety 
spojili i Sklenářův dolík, bylo skvělé sledovat, jak 
velká lidská síla se dokázala dát dohromady, kolik 
nadšených rukou pomáhalo a s jakou rychlostí se 
věci dávaly do pohybu. Bylo to velmi výjimečné 
a výjimečný je jistě i tento náš ples. 

Děkujeme všem z vás, kteří jste tenkrát u toho byli 
s námi. Děkujeme všem, kteří jste nám svou přízeň 
zachovali až do dnešních dnů. Děkujeme i těm, kteří 
pomohli s dnešním plesem, organizátorům i spon-
zorům.

Organizátoři tohoto plesu jsou výjimeční lidé z ne-
ziskovek. Tým, který ples připravuje, má bezmála 
deset lidí, nad přípravou se schází více jak dva 
měsíce dopředu ve svém volnu, všichni bez nároku 
na honorář a stále s obrovským nadšením. Prostě je 
to baví! 

Výjimečných je i šest organizací, které tento ples 

Speciální poděkování sponzorům dnešního plesu:
Lékárna Na Václavském náměstí, ESTIMATIO, s.r.o.,
Lepor - reklamní agentura, David Šafránek, 
Městské lesy a rybníky Kutná Hora, Dobrá menu, 
Dobrá čajovna, Kafírnictví Tvoje dílna,
Spolek Malíňačky, Monika Kubálková

První (a zřejmě i poslední) letošní sníh 
ve Sklenářově dolíku

Sklenářův den 2019

MVE Plus Čáslav, VHS Vrchlice-Maleč,  
Město Kutná Hora, Lékárna U Jednorožce, 
U Čtyřlístku - bezobalová prodejna, Jan Čermák, 
Jatka Janovice s.r.o. Červené Janovice, 
Řeznictví-uzenářství Jan Nesládek K. Hora,
Pekárna Beneš s.r.o., Jana Veberová



PROGRAM 6. PLESU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

20:00 - 20:05  zahájení plesu

20:05 - 20:30  hraje Jel-band orchestr

20:30 - 20:45  předtančení Art Dance Academy

20:40 - 20:55  hraje orchestr

20:55 - 21:00   představení soutěží, informace k aktivitám

21:00 - 21:55    hraje orchestr

21:15 - 21:20     zahájení prodeje lístků do tomboly a začátek aktivit

21:15 - 22:20     aktivity v prostorech boční restaurace

21:55 - 22:00    poděkování sponzorům a upozornění na doprovodný 

                           program v boční restauraci

22:00 - 22:35   hraje orchestr

22:30 - 23:00   výdej tomboly v boční restauraci

22:45 - 23:45   hraje orchestr

23:45 - 24:00  vyhlášení vítězů soutěží

00:00 - 00:20 půlnoční překvapení - Danny´s Bubbles show

00:30 - 02:00  hraje orchestr

Lístky do tomboly budeme prodávat od 21,15 hodin.
Každý výherní lístek má své číslo a barvu 

– modrou, červenou, zelenou, bílou, žlutou a oranžovou 

(čísla lístků mohou být stejná, ale liší se barva lístků!)
Podle barev lístků jsou označena výdejní místa cen. 

Výdej cen bude probíhat od 22,30 do 23,00 v boční restauraci.

INFORMACE K TOMBOLE
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