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Cenzura je nepřípustná.

T OULÁ NÍ …
...pro ty, kdo se rádi toulají v přírodě a nohy jim to ještě
dovolí, mám nápad - což takhle vyzkoušet si nově
otevřenou rozhlednu Goethovu a její okolí?
Doporučuji, protože jsem tam byla a na vlastní nohy s
kamarádkou vyzkoušela 164 chodů točitých, v krásném
staronovém domečku, tam, na vrcholku karlovarského
kopečku....
Pěkné podívání do kraje, hloubka pod námi, ale pevná
opora zábradlí strach zahání. Dole potom vlídná a milá
obsluha v kavárně, i dortík a čaj a podobné tam
podávají, všude čisto a útulno, dokonce i pěkné toalety
v přízemí tam mají....:-)
Nezbývá, než chválit novotvůrce a všechny, kdo ruku k
dílu dali, aby my ostatní se potom spokojeně usmívali.
Pro děti zatím na stezce lesní tam i zpět nová malovaná
strašidla a o nich povídání....a lesní prostor k volnému
pobíhání. Na čerstvém ovzduší a v přírodě, jsou tam jak
rybičky ve vodě.....
Určitě si tam zajděte nebo i zajeďte MHD č.8 Hůrky,
nebo i autíčkem či na kole se dá, ať tvůrcům obnovy
uděláme radost, že se dílo líbí skutečně a že opět naše
Goethovka ŽIJE, a že je to pro lidi a ne jen na parádu...
KONEČNĚ! :-)
Há-ček

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 8. 6. 2019 se dožívá krásných devadesáti let
náš člen pan František KOVÁČ

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ
OHLASY
V květnovém čísle "Informačního zpravodaje" mne
velmi zaujal článek uveřejněný pod šifrou karsyko. Plně
se ztotožňuji s jeho hlavní myšlenkou: pomáhat lze
kdekoliv - doma jako na druhém konci světa. A dřív, než
začneme poučovat příslušníky jiných národů jak mají žít
a spravovat svou zemi, měli bychom si zamést před
vlastním prahem. Už Che Guevara se kdysi přesvědčil,
že revoluci nelze vyvážet. A obdobně nelze "vyvážet"
ani zásady demokracie a respektování lidských práv. K
tomu musí každý národ dospět sám a svou vlastní
cestou. Kdyby na úsvitu našich dějin k nám zavítali
příslušníci vyspělé civilizace, předváděli "domorodcům"
divy pokrokovějších technologií i medicíny a radili jak
řídit společnost, myslíte, že by změnili historii? Jako to
měli údajně učinit Dänikenovi bohové z vesmíru?
Pochybuji. Ať už by naši předkové ony "čaroděje
z dalekých krajin" pobili nebo uctívali, o území a moc
by se nejspíš válčilo dál. Tehdy se psalo 8. nebo 9.
století n. l, ne století 21.

Některých lidí se uveřejněný článek dotkl. Např. těch,
kteří v minulosti formou "adopce na dálku" financovali
studium dítěte ze zemí třetího světa. Tyto děti, dnes už
dospělí a často vysokoškolsky vzdělaní lidé, tvoří tolik
potřebnou duchovní elitu svého národa. Ano, taková
pomoc byla adresná. Týkala se dětí, které absolvovaly
základní
školní
docházku,
prokázaly studijní
předpoklady, vytrvalost i chuť se vzdělávat, ale rodiče
jim vzdělání dopřát nemohli. Šlo o formu pomoci,
kterou prověřila staletí. Kolik význačných osob v naší
vlastní historii by skončilo jako neznámí nádeníci,
kdyby se nenašel mecenáš, který nadanému, ale
chudému dítěti hradil studia.
Mne spíš dopaluje výzva (nebo reklama?) společnosti
UNICEF cílená na pomoc hladovějícím dětem v Africe.
Se záběry vyhublých, hlady umírajících kojenců a
batolat, jaké snad žádnou zdejší mámu nemohou nechat
lhostejnou. A informací, že "za vašich 350.- Kč měsíčně
se pořídí terapeutická výživa, která až tři děti zachrání
před smrtí hladem." Fajn. Ale zatím co se dík
sponzorství jedno dítě zachraňuje, v okolí deset dalších
žen porodí děti, pro které taktéž nejsou zajištěny
základní podmínky k životu,. A co bude se zachráněným
dítětem dál? Kdo je bude dál živit a věnovat se mu?
Lékaři, demografové i obyčejní laici vědí, že je to
beznadějný boj, dokud země třetího světa nesníží
porodnost. Jenže vykládejte něco o plánovaném
rodičovství lidem žijícím v éře kmenových válek.
Situaci může změnit jen pokrok v jejich vlastních
zemích. (Copak i u nás ještě v devatenáctém a leckde i
počátkem dvacátého století nemusela žena porodit pět
dětí, aby se alespoň dvě dožily dospělosti? Změny ve
společnosti a dostupnost lékařské péče přinesly i změnu
přístupu k rodičovství.)
Co si z uveřejněného článku odnáším já?
Nedistancuji se od nutnosti pomáhat druhým. Ovšem
uvědomuji si, že pomoc musí být cílená, konkrétní,
vyžádaná. A organizovaná nezištnými lidmi znalými
místních poměrů. Jinak sotva bude účinná. Každý by
měl pomáhat tím, co umí. Jsi-li dobrý chirurg, máš můj
obdiv, jestliže kdesi v oblasti bojů zachraňuješ životy a
zdraví zraněných. Ale tvá pomoc téhle planetě je cenná,
i když s partou vodáků "jen uklízíš" Ohři a její břehy.
Hlavně nežij pouze pro své pohodlí a nebuď lhostejný k
světu kolem sebe!
HaŠe

PŘIPRAVUJEME
Společenské akce :
12. 6. 2019 – vystoupení pěveckého kroužku Mihulky
na akci Magistrátu města „Pomáhejme s radostí“,
29. 6. 2019 – veselá taneční zábava U vody je dobře
letní přátelské setkání od 15.00 hod. v Sedlecké pivnici.
Zájezdy:
7. 6. – 16. 6. 2019 – Maďarsko, Harkany, relaxační
lázeňský pobyt v maďarských termálních lázních.
19. 6. 2019 - Manětínsko – Manětín zámek, Luková
kostel, Nečtiny muzeum, přírodní park,
10. 7. 2019 - zámek Sychrov, exkurze do pivovaru
Svijany,
31. 7. 2019 - Stříbro - návštěva muzea, prohlídka
skanzenu,
17. 8. 2019 - zájezd na tradiční slavnosti piva
„Chodovar 2019“, Chodová Planá,
Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí
od 14.30 hodin v klubovně, nám. Horákové 4.
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
ŘEKA NEBO MOŘE – U VODY JE DOBŘE!
Těšíte se na léto? Kdo by se netěšil. Hlídací babičky
sice trošku lamentují, ale jen na oko. A voda přece k létu
patří. Nekonečný oceán i obyčejný Kolovák. Zkrátka - u
vody je nám dobře. A snad vám bude dobře i na našem
příštím přátelském setkání s živou hudbou a písničkami
"od vody".Věříme, že si je rádi poslechnete, zazpíváte a
určitě si i zatančíte.
"Tepláková maškaráda" nás přesvědčila, že v neformálním oblečení se lidé cítí víc uvolněně a nerozpakují
se trochu si zařádit. Tentokrát žádný jednotný úbor
vyžadován není. Klidně přijďte tak, jak jste usedali nebo
ještě usedáte do kanoe či na raft. Nebo jak chodíváte k
řece, rybníku, na koupaliště. A třeba i v něčem lepším,
jako když vstupujete na palubu zaoceánské lodi při vaší
zahraniční dovolené.
Kdo máte rádi léto, dobrou muziku, písničky i lidi
kolem sebe
AHOJ v sobotu 29. června 2019 od 15.00 hodin
v Sedlecké pivnici.
HaŠe

Krásné slunečné léto přeje Vám všem výbor
ZO SČR Karlovy Vary
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