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Svoboda projevu zejména slova a tisku je zaručena v ústavě ČR, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech publ. ve
vyhl. MZV č. 120/1976 Sb. Svoboda projevu a právo na informace jsou zákonem zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory
slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat i rozšiřovat ideje a informace.
Cenzura je nepřípustná.

POVÍDÁNÍ N O V O R O Č N Í
Dobro a zlo a nový rok.....
......ještě, než udělám svůj první a hned další krok,
vnímám najednou, že nemůžu jít jen tak spát a zkouším si
se slovíčky hrát. Něco mi napovídá, že ani ten letošní rok,
zvláštně kulatý, nebude jen šťastný a od blaha dobrého
papání baculatý......Naopak, dle astroložky známé, přijde
mnoho zásadních změn, a ne vždy kladných....to, aby se
človíček v nás bál jít ven?
Každý jsme vlastně "nadávné" dítě, a když okolní dění a
zprávy nedobré a i politické dohadování do sebe neustále
nasáváme, najednou zjistíme, že se na vše okolo až příliš
černě díváme. Bez nálady a naděje se spousty našich
vrstevníků světem přímo plouží...a někdo, kdo si tohle pro
lidstvo přál, jen blahem oči mhouří.....někde tam, za
Velkou Louží.....Prý nás všechny řídí jako svoje
"pimprlátka", má Moc, má Peníze a svoje Poskoky - i
tohle proslýchá se. Má i jméno, a není na vše špatné pro
nás sám...
....Klid a mír a obyčejná radost z bytí, to mu nesvědčí opak a neustálé rozbroje ve světě, ho z letargie snadno
vyléčí. Kde je pravda? Ať moudří dají rady.....pro nás,
dříve narozené, jsem jednu právě shůry dostala... Každá
myšlenka naše je tvůrčí a šíří se jak lavina přes kosmické
vlnění. Zní to neuvěřitelně, ale tímto můžeme na dálku
léčit svět. Přestat se dívat okolo sebe černě, každé naše
slovo ať "kamarády v žití" pohladí - a už od ledna se
těšme na sněženek první květ. A věřme v dobro v nás, od
každého takového se nějakým zázrakem i druhý dobře
naladí......Však znáte to, jak potěší vlídné prodavačky
slůvko nebo upřímná omluva a pousmání......to se pak
hned jinak novým dnem uhání.:-)
Odmítat zlo a volit světélko v tmách a v nás, jen tak se dá
zažít opravdu hezký čas. Jen my jsme tvůrci svých
myšlenek a tím i svého žití. Tak ať se nám v tom novém
roce rozdávat dobro zadaří ! (Však to můžeme aspoň
vyzkoušet na svém nejbližším okolí, milé slůvko nikdy
nezraní a nebolí .)
Hodně štěstí :- )
Há-ček

O KONCI ROKŮ A CEST
Do konce roku 2019 zbývalo už jen pár dnů a já byla
požádána o příspěvek do Zpravodaje na téma vstupu do
roku 2020. Přemýšlela jsem, co napsat. Jenže bylo před
svátky a neposlušné myšlenky se věčně stáčely k nim.
Zazvonil telefon. Žádná další předvánoční gratulace.
Kolegyně mi oznámila úmrtí Evy Husákové, nové vedoucí
turistického kroužku "Šlapáci", kam patřím i já. Blesk
z čistého nebe. Všechna "moudra", která jsem se chystala
psát, byla najednou jalová a zbytečná. Něčí smrt v těsné
blízkosti Vánoc nás zasáhne víc než jindy. Dárky, co
zůstanou nerozbalené. Prázdné místo u štědrovečerního
stolu. (Jablko rozkrojené "na kříž". Lodička z ořechové
skořápky, jejíž svíčka zhasla dřív než doplula.)
Na konci roku 2018, kdy pro zhoršený zdravotní stav
ukončila činnost dlouholetá vedoucí "Šlapáků", hrozil
tomuto kroužku zánik. Přitom jej bylo třeba zachovat- pro
ty méně zdatné i pro ty, které věk a zdraví vyřadily z
náročnějších turistických uskupení., Nakonec se vedení
ujala Eva se svou zástupkyní. Byla zkušená turistka, znala
trasy. "Šlapáci" mohli pokračovat. Nemoc zkřížila její i
naše plány. Věřila, že se uzdraví, že zjara už zase bude s
námi. A my o tom nepochybovali.
Eva Husáková nebyla členkou našeho spolku. Ale
myslím, že vzpomínka na ni do spolkového Zpravodaje
patří. U těch,kteří něco dělají pro druhé, přece nezáleží čí
legitimaci vlastní a jestli vůbec nějakou. Evin nečekaný
odchod v nás vyvolal pocit smutku. Jako vždy, když něčí
cesta končí. Znovu jsme si uvědomili, jak vzácný je
samotný život. Spolu s lidskou sounáležitostí je největším
bohatstvím, jaké máme.
A moje přání pro vás do nového roku 2020? Stačí prostá
věta, která je - nezřídka přehlédnuta - vytištěná na průkazce
našeho spolku "Být aktivní a nebýt sám".

Ha-Še

PŘIPRAVUJEME
Společenské, kulturní a jiné akce:
20. 02.2020– Návštěva partnerské organizace –
Jednota dôchodcov na Slovensku Družba Bardejov,
společný zájezd na zámek Chyše, společenská zábava
Zájezdy:
05.-14.06.2020 – Léčebný pobyt v maďarských lázních
Harkany, opakování úspěšné akce z loňského roku,
01. – 04.10.2020 – Pozvávací zájezd “Za památkami a
krásami jižní Moravy“ – Mušovská jezera, Pasohlávky,
Pálava, Mikulov, Lednice, Valtice, Petrov, Špilberk
Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí
od 14.30 hodin, vedoucí p. Alena Mihalová.
Cvičení paměti: každý sudý pátek od 14.30 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 liché úterý od 15.00 hodin
Výtvarná dílna: každé liché úterý od 16.00 hodin
Vedoucí p. Monika Tobischová
Sport:
Turnaj v bowlingu: poslední středu v měsíci od 17.00 h,
restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli.
Vedoucí p. Miluška Krausová

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ
Dobu předvánoční jsme si zpestřili výletem do města
Schwarzenberg – starobylého, malebného města na
německé straně Krušných hor. Vyjeli jsme, jak jinak než
s dobrou náladou, a ta nás spolu se sluníčkem a
modrým nebem provázela následujících několik hodin.
Poté, co s námi autobus vystoupal serpentinami na Boží
Dar, jsme se octli v bílé pohádce. Zimní idyla kolem nás
– příroda zahalená do sněhové krásy. Všude kolem nás
sníh....Než jsme se nadáli, bílou krásu vystřídala opět
suchá silnice a to už jsme se blížili k cíli našeho výletu.
Nejprve jsme my, vzorné hospodyně, zavítaly do
místního Kauflandu, pokoupit něco málo dobrot.
Možnost nakupovat a okouknout zboží v regálech
našich německých sousedů si přece nemůžeme nechat
ujít. A po nákupu už vzhůru a to doslova, vyvézt se
lanovkou či vyšlapat schody pěšky na místní kopec, kde
se rozprostírá historické centrum města. Schwarzenberg
nás mile překvapil. Celé historické jádro města bylo
nádherně vánočně nazdobeno. Jak hlavní ulice, nádvoří,
tak všechna malá zákoutí a spojovací uličky byly
vyzdobeny a to množství načančaných stánků. Nabízely
ke koupi výběr dárků – vesměs rukodělná činnost a
samozřejmě, co do počtu, vyhrávaly stánky s voňavými
klobáskami a jinými místními specialitami a všude kolem
nás se linula vůně svařeného vína. Nikdo neodolal. Hlad
se hlásil a tak nadešel čas ukojit mlsné jazýčky. Ty
dobroty jsme si nenechali ujít. To se nám to pak
bloumalo uličkami. Všude kolem nás pohoda, úsměvy,
spokojení lidé....S ubývajícím denním světlem přibývalo
světélkující výzdoby a najednou jsme byli ze všech stran
obklopeni jen a jen tou vánoční krásou. Střed trhů
tvořilo nazdobené náměstí s překrásným velkým
nasvíceným smrkem a pod ním podium, kde v rámci
programu probíhalo vystoupení dětí. Ani se nám
nechtělo opouštět tu krásnou atmosféru. Ale vše má
svůj konec a tak šup do vyhřátého autobusu a tradá
směr Karlovy Vary. Nutno podotknout, že vánoční
výzdobu Němci umí vytvořit a my jsme si jí také náležitě
užili a vezli s sebou domů v prožitcích a vzpomínkách.
11. prosinec byl opravdu vydařeným dnem! Sta-Pol

PTAČÍ HODINKA SE BLÍŽÍ

Úspěšný nový rok 2020,
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody
Vám všem přeje rada spolku
SENIOŘI Karlovy Vary

Věřím, že i letos se najdou mezi námi ti, kteří se rádi
zúčastní akce Sčítání ptáků na krmítkách, která
proběhne ve dnech 10. - 12. ledna 2020. Bližší
informace najdete ve výzvě České ornitologické
společnosti. Děkuji všem, kteří budou pozorovat.
<ptacihodinka@birdlife.cz>
Li-Mo
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