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Informace  z rady spolku                Plán akcí                  Komentáře              Příspěvky členů
______________________________________________________________________________________________________________________________________  _  
 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.

         JSME V TOM SPOLU   
Jak moc si  přebýváme,  jak moc si  chybíme.  I  tak lze
oddělit  náš seniorský čas před koronavirem od času,
do nějž jsme  nečekaně a nedobrovolně vtěsnáni. Ten
virus nám potměšile oddělil minulost od současnosti.
Jen  ty,  zatím  nenaplněné  zájmy,  nám  zůstaly....za
zamčenými  skříněmi  vylidněné  klubovny.  Jejda,  tam
toho je. V tom prostoru ticha nelze nevnímat, jak moc
si chybíme. Ale to jsme přeci  věděli  už dávno.  Jenže
mnohé  z  našich  pocitů  zavalily  starosti,  povinnosti.
Kalup času, který na nás stále něco požadoval. No a my
mu to dávali s až  příliš velkou rozhazovačností. Teď už
to víme. Máme času habaděj.
Uklidili  jsme příbytky, nebo snad cely? Vyhodili  jsme
přebytečná lejstra, nadbytečné maličkosti… Až jsme se
v  čase  úklidů  propracovali  k  tomu,  co  bychom  
v  žádném  případě  nechtěli  a  vlastně  ani  nemohli
vyhodit.  Jsou  to  naše  společné  zážitky,  naše
vzájemnost.  Byl  to prostě osvěžující  čas,  i  když jsme
někdy, tu a tam, nad ním brblali. Ne, některé věci se
fakt nedají  vyhodit.  Jsou stále s  námi v  optimistické
naději, že nás opět  vtáhnout do osvědčeného procesu.
BÝT AKTIVNÍ  A NEBÝT SÁM. Jsme na to připraveni a
těšíme se. Takže přátelé NA SHLEDANOU !           To-Bi

   

              MÁJ 2020
   Byl pozdní večer, první máj. 
   Večerní máj, byl lásky čas.....

     Koho by v mládí neoslovily verše Máchova Máje.
Která z nás zůstala nepolíbená pod břízou, rozkvetlou
třešní  -  jak  v  kterém  kraji  bylo  zvykem.  Už  si
nepamatuji,  pod  jakým  stromem  jsem  dostala  svou
první  májovou  pusu.  Ne  že  bych  byla  tak  slabá  
v  botanice.  Ale  víc  mne zajímal  můj  průvodce,  toho
bych si nespletla.
     Začíná podivný květen. Nepředcházely mu žádné
bujaré  oslavy  "čarodějnic".  Nám  kdysi  bylo  hej.  Ale
zkoušeli jste v magickém večeru randit orouškovaní a 
s dvoumetrovým odstupem? Místo doteku něčích rtů
cumlat  hadřík?  Letos  nejspíš  dostane  na  frak
romantika  i  tradice.  A  Máchovy  verše  zůstanou
maturitní otázkou. Ale co. Lidé se mají rádi po celý rok.
Cožpak  záleží  na  tom,  jestli  se  políbí  pod  stromem
pyšnícím se mladými lístky nebo tím, který už pomalu
žloutne. Hlavně ta pusa ať je opravdická.       Ha-Še

 

Epidemie
španělské chřipky před 100 lety - nic nového pod sluncem 

                                                                                                                

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


P Ř I P R A V U J E M E 
   Bude upřesněno, příp. změněno dle   
              aktuální situace :

Společenské, kulturní a jiné akce:
20.06. 2020 - společenská zábava na téma  „Léto ve 
svěžím rytmu“ s triem Jindra Kulhavý (klávesy, kytara), 
Karel Čermák (housle) a Jiří Svoboda (harmonika).

Zájezdy:
05.-14.06.2020 – Léčebný  pobyt  v maďarských lázních
Harkany, 

24.06.2020 - Protivín – krokodýlí ZOO, zámek Krato-
chvíle, - prohlídka 

05.-12.09.2020 – Jizerské hory - pobyt v penzionu Kitty 
v Lučanech nad Nisou, 

01. – 04.10.2020 – Pozvávací zájezd   “Za památkami a 
krásami  jižní Moravy“ – Mušovská jezera, Pasohlávky, 
Pálava, Mikulov, Lednice, Valtice, Petrov, Špilberk.
Večery s harmonikou a originální cimbálovou muzikou

                       Naši chalani – cimbálovka PAJTÁŠ

Z NAŠICH AKCÍ v 1. čtvrtletí 2020

Výroční členská schůze – 19. 2. 2020  ALŽBĚTINY LÁZNĚ

Návštěva partnerské organizace JDS Družba Bardejov 
20. 2. 2020, zámek Chyše, společenská zábava Rosnice

      Oslava 85. narozenin naší členky paní Magdaleny  
           DULOVCOVÉ – 7. 3. 2020  ALŽBĚTINY LÁZNĚ

  Do odvolání pozastavena činnost kroužků:
 Pěvecký kroužek  „Mihulky“ 
 Cvičení paměti
 Turistika "Vandrovníci"
 Kresba, malba   
 Výtvarná dílna  
 Sport: turnaj v bowlingu     
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