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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.

MÁJOVÁ …

M

ájová - pro naše pány kluky....Květen je přece
měsíc lásky...a manželky a maminky a babičky si
v zrcadélku zvětšovacím počítají vrásky....od starostí,
od stáří, od toho, když se doma nedaří?
Půjdeme na to od háje zeleného, právě rozkvetlého :
Přání pro ty "kluky" naše - Edo, Karle, Jardo, Jindro,
Pavle, Jirko, vy všichni jmenovaní v kalendáři, ať se
vám v životě jen dobře daří, do duší vašich jenom hezké
zprávy, mír, pokoj a klid, tak to má přece být.
A hlavně - do srdce jen lásku a nic víc, pak zdravíčko a
štěstí si dá říct a přidají se k tomu. Lásku nikdy
nevyhánějte z domu, rozdávejte slovy, letmých dotykem
a třeba přijde i to pohlazení, vždyť nad to doopravdy
není.
Je to tak jednoduché a jasné, že nad tím člověk žasne!
Jen dokázat i nedobré mít rád, brát vše s nadhledem a
odpouštět je často nad naše síly...
Ale, co když se člověk mýlí a stačí jen trochu té víry
v sebe, ve vesmír a v modré nebe....Mít svoji naději, že
vše je jak má být, i to špatné, co se nám právě
děje...však jak často ten člověk zlobný v nás na vše
kleje?
Začít u sebe, teď právě na jaře a v květnu se to krásně
dá, třeba ty vaše Kočičky Teplákové, Roztančené jen na
to čekají, až jim řeknete jen tak, Mám Tě Rád, a třeba
pod rozkvetlou větvičkou, a potají....
Há-ček

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ
ÚVAHA K ZAMYŠLENÍ

Proč jsem neadoptovala dítě v Africe?
A proč nezachraňuji deštné pralesy?
My lidé si toužíme pomáhat, je to naše přirozenost.
V dnešní době je snadné pomáhat i na druhém konci
světa.
.

Jenže...když jsem potkala člověka, který v Africe sázel
stromy, byla jsem unesená tou vznešenou myšlenkou.
Jak nádherné. Dokud mi nevyprávěl, že se rozvedl
s manželkou, s rodiči se nestýká a děti vídá jen občas.
Zrovna byl na cestě do Nepálu jako dobrovolník pro
místní sirotky. Pak ho čekal ášram v Indii, aby našel
vnitřní klid a pak možná domů, i když - jak řekl - ta
vidina ho moc nelákala.
Zůstala jsem jako opařená a vzpomněla si na Amazonii
a na Indiána v pouliční restauraci, který se mě ptal, co
tam dělám. Řekla jsem mu, že jedu do pralesa. Udiveně
vzhlédl od misky fazolí a zeptal se: "Vy u vás nemáte
lesy?!" Tak to bolelo! A pak jsem se vrátila domů.
Vzala pytel na odpadky a šla uklidit dolů pod barák k
silnici ty poházené pet-lahve. Seděla jsem tam na
hromadě odpadu a jen vnímala to, co mi starý Indián
předal.
Jak jsem já mohla pomoci druhým, když jsem si nejdřív
neuklidila doma? Jaký smysl dávalo létat na druhý
konec světa a zachraňovat prales, když prales umírá
kvůli tomu, že všechno, co dělám je závislé na ropě,
kterou odtamtud chtějí vytěžit, abych tam pak já mohla
nadšeně přiletět a držet transparent : Zachraňte prales
!?! Jak jsem mohla pomoci dítěti v Africe, když jsem
neuměla naučit svoje vlastní děti, aby si po sobě
uklidily?! Jaký smysl dávalo někam jezdit a ukazovat
druhým řešení jejich problémů, když to znamenalo
obírat je o jejich zodpovědnost za vlastní chyby? Obírat
je o sílu najít vlastní řešení? A tím prohlubovat jejich
závislost na mně!? Bylo to stejné jako s dětmi. Nemohla
jsem je naučit chodit. Musely x krát spadnout na zadek.
Čím déle jsem je držela za ruku, tím později začaly samy
chodit. Mohla jsem tam jen být a povzbudit je, že to
zvládnou a naučí se to. Samy. Jako se Ella naučila hrát
sama na piáno a Zak postavil svůj první domek z cihel

na hromadě hlíny. Jeho chyby ho naučily, co udělat
příště líp.
Nemohla jsem zachránit Afriku, ani prales, ale mohla
jsem začít u sebe. Chodit víc pěšky. Přestat si foukat
zbytečně vlasy. Přestat kupovat hloupé marketingové
produkty zaručeně vita a raw z druhého konce světa a
místo toho jít k zelináři na náměstí. Mohla jsem toho
změnit tolik ! Každý den. 365 dní v roce...to není málo!
A když to udělá každý z nás? Nebude koho zachraňovat
!! Africké děti nebudou hladovět, protože jejich rodiče
otročí ve zlatých dolech do mého iPhone. Prales nebude
umírat, protože nebude potřeba tolik ropy.
Mám pokračovat ?
A já si nebudu kupovat své svědomí charitou a lítat na
drahé semináře, abych chlastala panáky z pupku
Deepaka Chopry, ale budu dělat to, co dává smysl.
Zodpovědně se starat o mír u sebe doma. Učit děti na
řece Orlici, že když mám jen malou loď, nevezmu si nic
navíc, nejlepší lekce skromnosti, kterou znám. Když
jsem já spokojená, je takový i můj svět. Potřebuji tak
málo! Svou rodinu a kus chleba, čistou vodu a jedno
jablíčko. Jako na vodě. To, co bylo nejcennější ,byl smích
mých dětí, které pozorovaly říčního raka a cestou sbíraly
odpadky po lidech, kteří jezdí do daleké Indie, okázale
pomáhají světu, ale doma si neuklidí.
Ano, i my tu máme lesy! A jak o ně pečujeme, to vidíme
každý den. Nijak. Pohltila nás pýcha a ovládl parazit
chamtivosti. Touha mít a dobýt!
Ty nejvyšší hory, ty nejhlubší oceány. Ale uvnitř jsme
neskutečně chudí. Pomozme nejdřív sobě. Uzdravme
sebe a svou rodinu. V ní to všechno začíná i končí. Pak
naše děti nebudou muset hledat smysl života na pláži v
Goa, ale budou si vážit rozkvetlé louky za domem.
Hloupý Honza šel do světa, aby se pak vrátil domů. A já?
Sázím stromy v tichosti a pokoře. Uklízím "naši"
studánku v údolí.
A vím, kde je moje místo. Doma. V lese.
karsyko

PŘIPRAVUJEME
Zájezdy:
15. 5. 2019 – Jirkov – prohlídka náměstí a městských
sklepů, zámek Červený Hrádek - expozice, zámecký
park. Odjezd od Tržnice v 08.00 hod.
7. 6. – 16. 6. 2019 – Maďarsko, Harkany, relaxační
a lázeňský pobyt v maďarských termálních lázních.
Autobusová doprava z Karlových Varů, 4 hvězd. hotel.
19. 6. 2019 – Manětínsko – Manětín zámek, Luková
kostel, Nečtiny muzeum, přírodní park. Odjezd od
Tržnice v 06.45 hodin.
Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí
od 14.30 hodin v klubovně, nám. Horákové 4. Veřejné
vystoupení Pomáhejme s radostí 12. 6. 2019 na Rolavě.
Turistika:
Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet
turistického kroužku "Vandrovníci" dle plánu.
Sport:
Turnaj v bowlingu: poslední středu v měsíci od 17.00 h.,
restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli

DOPORUČUJEME

Magistrát města – 3.- 5. 5. 2019 - Zahájení lázeňské
sezóny
Kostel sv. Anny v Sedleci:
12. 5. 2019 Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy
– od 19.00 hodin.
Krajská knihovna Karlovy Vary- Dvory :
27. 5. 2019 - Jak bezpečný je svět, ve kterém žijeme? –
beseda s bezpečnostním expertem gen. Ing. Andorem
Šandorem - od 17.00 hod.

Z NAŠICH AKCÍ

Vítězky Teplákové maškarády – duben 2019
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