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VYSVĚDČENÍ
Čím to asi je, že někomu to ve škole tak výborně jde, a
potom v životě praktickém má to naopak? Čím to asi
bude, že někdo ve třídě radost dělá, učitelům, rodičům i
sobě, a pak už jen celý dlouhý život - den za dnem v poklidném tempu prožívá?
A někdo si zlobí, jak právě může, sotva na průměr ve
škole stačí....a najednou je mu 18 nebo pětadvacet let..a
každý jen kouká, na co všechno ten nedávný zlobílek
stačí...???
A co všechno stíhá a jaký má do všeho elán, a když se to
k dobru povede, i něco parádního za ním zůstává...a
všem ukáže, co dovede. Kdo vysvětlí ten zlom v mysli a
konání toho dříve "nemožného kluka"?
Asi i od mala některé holčičky jsou takové, ale nejvíc
tohle "souží" ve třídách kluky - špatné známky i
nedobré chování .... Proč to mnozí z nich potom svojí
novou velkou pílí dohání?
A my, od malička hodné holčičky, nestačíme občas
koukat, jak je těm našim spolužákům zlobivým
najednou svět maličký. Dostanou jakoby křídla a
letí........Málokterý dnes plánuje zároveň rodinu a k
tomu kupu dětí.A okolní svět je čím dál jinačí, kdo
chvilku nestíhá a zaváhá, už pak možná na to tempo ani
nestačí.....
Tak - děti mají zasloužené prázdniny, však se taky ráno
časně za ten školní rok navstávaly - tak teď si snad
lebedí právem...... Ty vzorné i ti lumpíci se radují,
prázdniny prostě všechny děti milují !
Je tu ještě jedno Tajné Vysvědčení - snad mi dáte za
pravdu, že nad ty naše ženy předsednické v Seniorech
prostě není ! Nevím, jak to dělají, že to takhle krásně
všechno stíhají!
To je zajímavé - muži, po tom rozletu v mládí najednou
jakoby ztrácí niť a chuť do dalšího života díla.
Málokterému nějaká ta volná energie - např. pracovat
v radě naších Seniorů - ještě zbyla...Kdepak jsou?
Kdepak jsou?

Zato naše "Holky Zlatý" za ně všechno zastanou !
Děkujeme, jste 1* s hvězdičkou! My ostatní se rádi
svezem tou krásnou - z vašich nápadů vytvořenou uličkou.
Háček

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ
UMĚNÍ NASLOUCHAT
Máte rádi muziku? Hloupá otázka. Jistěže máte. I když
každý tu "svoji". Tu, která je mu nejbližší a nejlépe ho
osloví. Proto bychom neměli dopustit, aby se stala
pouhou zvukovou kulisou. Proto bychom měli umět
naslouchat. Hudbě i lidem, kteří žijí kolem nás.
Nedávno jsme se s kamarádkou vypravily na
vystoupení naší známé country kapely. Měla hrát na
zahrádce jedné karlovarské hospůdky. Oblíbená hudba,
oblíbené písničky, nad hlavou nebe. Tak jako kdysi.
Nádhera.
Divím se, že jsem ve svém věku ještě nevyrostla z
romantických představ. Kdepak nebe nad hlavou.
Kdepak atmosféra dávných Port a Dostavníků. S
večerem se restaurační "zahrádka" zaplnila. (Kus
obezděného dvorku krytý slaměnou střechou mi jako
zahrádka připadal dost ubedněný.) Spíše kuřáky než
milovníky hudby. Přišli si poklábosit u pivka. Mnozí
chtěli mluvit, být slyšet, sdělit okolí něco
"důležitého".Pěkný rumrajch.
Kapela začala hrát. Hlasy hostů se neztišily. Naopak spíš nabyly na intenzitě. Zdálo se, že je hudební
produkce ruší. Těšily jsme se na své oblíbené písničky a
instrumentálky, ale téměř jsme je neslyšely. Zato jsme

nechtěně vyslechly malichernosti ze života těch, co se
usadili kolem. Nezajímalo nás to ani za mák.
Odcházely jsme načichlé kouřem. Ne tím voňavým z
ohýnku. Kouřem z cigaret hostů, kteří posezením na
zahrádce obcházeli zákaz kouření v hospodách. Hlavu
jsme měly jako střep. Nikoliv vlivem "ohnivé vody",
jejíž láhev kdysi kolem ohně kolovala. Ale z kakofonie
lidských hlasů, z nichž každý v podstatě vedl monolog,
ale chtěl být slyšen víc než ty druhé.
S daleko větším zaujetím teď budu fandit koncertům
jakéhokoliv žánru, kam lidé chodí hudbu poslouchat.
Těším se na country, která k létu patří. A těším se na
další přátelské setkání v Sedleci. Hrají Hoblíci! Bude
tam čas i prostor "dát řeč" se známými. O tom, co nám
přináší radost, co nás zajímá, baví, třeba i trápí. A bude
tam hudba, která dokáže potěšit, povzbudit, dojmout i
roztančit a rozezpívat. Upřímně věřím, že přijdou ti,
kteří umějí naslouchat. Muzice i sobě navzájem. Takže
nashledanou
v sobotu 10.srpna 2019 od 15.00 hodin v restauraci
Sedlecká pivnice.
Léto v rytmu country nekončí.
HaŠe

PŘIPRAVUJEME
Společenské, kulturní a jiné akce:
10. 08.2019 – Sedlecká pivnice od 15.00 hodin
Léto v rytmu country s country kapelou Hoblíci

Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí
od 14.30 hodin v klubovně, nám. Horákové 4, znovu
od 5. srpna 2019 po červencové přestávce.

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. Další 28. 8. 2019.
Výtvarný a rukodělný kroužek: nově od září 2019
každé pondělí od 15.30 hod. pod vedením p. Moniky
Tobischové.

OZNÁMENÍ
Dne 26. července 2019 jsme přijali našeho dvoustého
člena. Průkaz člena z. s. SENIOŘI Karlovy Vary s pořadovým číslem 200 má paní Marie z Karlových Varů.
Od 20. srpna 2019 bude možno objednávat vstupenky
do Karlovarského městského divadla na měsíc říjen.

Zájezdy:
17. 8. 2019 - zájezd na Tradiční slavnost piva
„Chodovar 2019“, Chodová Planá,
06. 9. 2019 - dožínky Peruc
Partnerská spolupráce s Jednotou dôchodcov Družba

Na 5. října 2019 plánujeme další společenskou zábavu,
tentokrát opět s kolem štěst Sami sobě. Máte-li doma
předmět (i maličkost), pro který už nemáte využit,
budeme vděčni za jeho darování. Případné dárky
můžete přinést do klubovny na nám. Horákové 4 každé
úterý a pátek od 09.00 do 15.00 hodin.
Desátý ročník SENIOR AKADEMIE - zahájení 02.10.2019,
do 27.06. 2020, celkem 25 přednášek, zpravidla středy.
Přihlášky na www.mpkv.cz .

Bardejov :
Plnění uzavřené Smlouvy o partnerství
21. – 27. 8. 2019, návštěva 668. Jarmarku v Bardejově,
21.– 27.10. 2019, lázeňský pobyt Lázně Bardejov,
hotel Ministerstva vnitra SR Družba

Krásné prázdniny přeje Vám všem
rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary
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