Společenská kronika
V dubnu slaví významné životní jubileum
60 let paní Jaroslava Cellarová z Lánů.
Přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody.

Pozvánka na turnaj v malé kopané
Manželé Peter a Petra Nägele Vás co nejsrdečněji zvou na čtvrtý ročník turnaje v malé kopané „MÁJOVÝ STANLEY – CUP Lány 2012“. Turnaj se bude konat v sobotu 12. května 2012 na fotbalovém hřišti u klubovny. Pro turnaj byla stanovena pravidla
hry, s kterými musí všichni účastníci souhlasit a musí se jimi řídit.
Pravidla:
č.1 Hraje se na dvě branky.
č.2 Zápas trvá 2x5 min.
č.3 Zákaz kouření a popíjení alkoholu v průběhu hry.
č.4 Při nerozhodném stavu se ihned přistupuje k penaltám
(každé družstvo 3 penalty), pokud ani to nerozhodne, následuje
náhlá smrt.
č.5 Žlutá karta znamená, že ten, kdo fauluje, musí poškozenému platit panáka.
č.6 Červená karta znamená, že ten, kdo fauluje, musí celému týmu poškozených platit panáka.
č.7 Vyhrává ten, kdo dá alespoň o 1 gól víc jak druhý.

Pozvánka na pálení čarodějnic

Sbor dobrovolných hasičů Lány si Vás dovoluje pozvat na „Pálení čarodějnic 2012 v Lánech“, které se bude konat v pondělí 30.dubna 2012 na prostranství před hasičskou klubovnou v Lánech. Dřevo na vybudování hranice bylo připraveno
členy Sboru dobrovolných hasičů Lány. Před vlastním pálením proběhne opékání špekáčků na ohništi. Každé dítě dostane špekáček zdarma od hasičského sboru.

Maškarní bál v Bylanech
V sobotu 14.4. 2012 uspořádalo
Občanské sdružení kozojedské tvrze Maškarní bál v Bylanech. Na sále v Bylanech se
sešlo spoustu různých masek,
jelikož jejich majitelé nenechali nic náhodě a patřičně se
na tuto příležitost připravili.
Porota pak měla plné ruce práce a zamotanou hlavu z toho
jak vybrat ze všech těch překrásných masek pět nejlepších. Po přehlídce všech masek konečně porota rozhodla.
Na prvním místě se umístili
Teletabies a odnesli si poukaz
na dvoudenní pobyt na chatě v
Železných horách. Druhé místo obsadili Mach a Šebestová.
Ti pro změnu získali poukázku do Restaurace Bowling v

Chrudimi. Maska kardinála
získala třetí místo a její majitel obdržel poukázku na výcvik jízdy na koni. Čtvrtou pozici obsadil vodnický pár, který vyhrál voňavé uzené. Páté
místo získal skaut s pionýrkou a vyhráli lahev šampusu.
Zvláštní cenu a k tomu krásnou kytici získal Schrek s Fionou. Celý večer k tanci hrála
skupina Combi a všichni se
bezvadně bavili. O půl noci, jako již tradičně, vystoupil pro
pobavení zúčastněných recesistický
taneční
soubor
„Vnadná koza“ s tancem
Rockoví skřítkové. Všem pořadatelům i účastníkům moc
děkujeme a již se těšíme na
další akci.

