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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.

VÍT EJ, ZÁŘÍ !

Zdá se to neskutečné. Vždyť to bylo včera, co si
vystrojené děti šly pro vysvědčení. Některé s kytičkou
v ruce, ale všechny už s hlavou plnou prázdnin. A Háček známkoval nás, radu spolku. (Ještě teď se nad tou
chválou červenám). Najednou prázdniny končí a s nimi
i těžko nahraditelná služba babiček a dědečků.
Vzpomínám si na "maraton" jaký jsem mívala coby
pracující matka, když jsem se spolu s mužem snažila
udělat potomkům prázdniny co nejpestřejší a
nejzajímavější. Bez znuděného vysedávání před
panelákem. K tomu vypětí v práci, kde se sloužilo za
kolegyně na dovolené. Touto dobou ještě honem
doplnit dětskou garderobu a školní pomůcky a "cílová
páska" - konec prázdnin. Jak já milovala září! Přívětivé
a většinou plné slunce,které už tolik nepálilo.Ještě se
dalo koupat, zahrada se odměňovala za všechnu naši
péči, les lákal k vycházkám i k houbaření.
Až zamáváte svým rodinám, co bydlí dál v kraji,
pohoda pro vás nekončí. Léto bude ještě chvilku
s námi a časný podzim je také pěkný. Jen v datu
budeme psát devítku. Tedy - vítej, září, měsíci laskavý
a vlídný.
HaŠe

PODĚKOVÁNÍ

Statutárnímu městu Karlovy Vary a především jeho
primátorce paní Ing. Andree Pfeffer-Ferklové, MBA,
za účinnou materiální výpomoc našemu spolku.

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ
JAK BYLO V BARDEJOVE

Ve dnech 21. – 27. srpna 2019 na pozvání Jednoty
dôchodcov Bardejov navštívilo 10 našich členů již 668.
Jarmark. Jedná se o významnou událost, kterou “žije“
téměř celé Slovensko. Slavnostního zahájení se mj.
zúčastnil i fešný slovenský premiér Ing. Peter Pellegrini.
Nepopsatelná úžasná atmosféra několikatisícového
davu byla umocněna tím, že se všichni k sobě chovali
naprosto mile a přátelsky. Obzvláště jsme byli
překvapeni ochotným a velice slušným přístupem
místních mladých lidí k nám – už poněkud „přestárlým“.
V hlavní večerní zpravodajské relaci televize JOJ dostali
prostor k vystoupení o spolupráci s bardejovskými
důchodci Ing. Vlach a JUDr. Petrová. Domů se vrátili
všichni nadšeni a spokojeni a už teď se těší na lázeňský
pobyt Relax Senior v Kúpeloch Bardejov v měsíci říjnu.
HaPe

PŘIPRAVUJEME
Společenské, kulturní a jiné akce:
19. 10.2019 – Sedlecká pivnice od 15.00 hodin -zábava
ve stylu Léta šedesátá - s triem Jindra (klávesy, kytara),
Karel (housle) a Jirka (harmonika).
Kolo štěstí – SAMI SOBĚ. Dárky přijímáme v klubovně.
DOBOVÝ ÚBOR VÍTÁN !

13. 11.2019 - prohlídka Vánočního domu a Muzea
medvídků - s možností vánočního nákupu
Zájezdy:
07. 09. 2019 - zájezd na 12. krajské dožínky Ústeckého
kraje Peruc, prohlídka Vernerova mlýna Brloh u Loun
Partnerská spolupráce s Jednotou dôchodcov Družba
Bardejov :
Plnění uzavřené Smlouvy o partnerství
21.– 27.10. 2019, lázeňský pobyt Lázně Bardejov, hotel
Ministerstva vnitra SR Družba, pobyt Senior RELAX

Turnaj v bowlingu: poslední středu v měsíci od 17.00 h,
restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli. Další 25. 9. 2019.
Vedoucí p. Miluška Krausová.
Výtvarná dílna: od září 2019 každé úterý od 16.00 h.,
vedoucí p. Monika Tobischová. Začínáme 17. 9. 2019.
Stáří by se v žádném případě nemělo brát smrtelně
vážně. Konečně jsme svobodni, oproštěni od zaměstnaneckého drilu a někteří už i od vnoučat, která se stala
dospěláky.
Svoji vážnost, důstojnost, pracovitost a nasazení pro
rodinu jsme už projevili. Pokusme se tedy být
bezstarostně hraví v různých formách vyjadřování.
Vždyť kolik koníčků jsme pro svoji zaneprázdněnost
odložili do skladiště s veteší. Jenže i tam se dají vyhledat
parádní kousky. Stačí setřít prach, napulírovat a vykročit
od kresby k malbě a od malby k výtvarné dílně. Tvořit
pro radost a přitom relaxovat. Prostě jen tak se bavit.
To vše připravují Senioři Karlovy Vary pro své potěšení,
rozptýlení a možná i vyhledávání skrytých talentů.
Nabízíme veselý přístup k tomu, co se nám zdá
nesnadné a přitom je to tak lehké, stačí se uvolnit a
oprostit se od toho, co nás momentálně trápí.
Praktické ukázky a Vaše svěží tvorba bude doplněna
zajímavým výkladem k daným tématům. V žádném
případě to nebude večerní univerzita, ale pečlivě
vybrané zajímavosti, které nezatíží, ale osvěží Vaše
poznatky.
ToBi

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
03.09. 2019 – „Babička roku“– hotel Continental
Mariánské Lázně
31.10.2019 - „Senior roku“ - Kulturní centrum
Svoboda v Chebu

OZNÁMENÍ
03.09. - 08.09. 2019 - 24. Karlovarský folklorní festival

Pěvecký kroužek „Mihulky“ se schází každé pondělí
od 14.30 hodin, vedoucí p. Alena Mihalová, celoročně.

Záchranáři seniorům – zážitkový kurz 12., 13. a 26. 09.
v Centru záchranářů u KV Arény
Univerzita 3. věku na Vysoké škole finanční a správní,
zahájení 02. 10. 2019, přihlášky v klubovně spolku.

Cvičení paměti: od září 2019 každý pátek od 14.30 h.,
vedoucí Ing. Marie Bozděchová. Začínáme 20. 9. 2019
Turistika:
Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet
turistického kroužku "Vandrovníci" dle plánu celý rok.
Vedoucí p. Jitka Štěbetáková.
Sport:

Všem studentům akademií a univerzit hodně zdaru

přeje rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary
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