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CESTY ZA ŠTĚSTÍM...malá úvaha: 

Už vím, proč je obloha plná letadel a přeplněné 
dálnice - jen moře snad má ještě kolem sebe 
trochu místa...Hledáme všude možně svoje 
Štěstí, Dobrou Náladu, či ztracenou Lásku...a i 
Poznání....A musí to být určitě všechno hodně 
daleko, proto tolik lidí svým životem přímo 
uhání. 

"Ještě, než mi vymění kyčel, musím stihnout let 
balonem nad Karlštejnem...a za týden pak letíme 
na Kypr = dovolená ! " Slyším ve svém 
nejbližším okolí.... "No, víš, kdyby ta operace 
nevyšla, to bych o své cestovatelské štěstíčko už 
nadobro přišla"...............Nebo na 4 dny do 
Benátek, autobusem = 2 noci pořádně nespat, 
náměstí sv. Marka vzít poklusem plus další jižní 
krásy.....ach, to budou přenádherné časy! 

V letadle i v autobuse dálkovém, všude málo 
místa, je nás nějak hodně. Ještě, že jsem v jádru 
optimista... A pak se stýská po domově svém, po 
dobru vlastní postýlky, kde se budou do snů 
vkrádat z velkých dálek vzpomínky. A vracíme 
se domů...kam? No, přece za štěstím! 

Jenže - pokud štěstí a vyrovnání není ve mně, 
nepomůže mi k tomu ani žádná cizí země. Ano, 
teď už vím. A tak už nejsem "dlouhá bílá linka" 
na nebi a nepřeplňuji dálnice. Procházka tichým 
krásným lesem je pro mě vším, tam si chodím za 
štěstím.                      Há-ček 

 

 

PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ 

S t r o j   č a s u  
 
Možná jste to zažili i vy. Když potomky a prapotomky 
přestaly bavit klasické pohádky na dobrou noc a žádali 
něco napínavějšího, osvědčily se příběhy o stroji času. 
Dětská posádka v něm cestovala do minulosti, prožívala 
různá dobrodružství, poznávala život v dřívějších 
dobách. Četli jsme, kolem soustředěné tvářičky a 
dychtivé oči. Ale přišel čas zavřít knížku a - protesty, 
neprotesty - popřát hezkou noc. Ještě upravit pokrývku, 
naposled prohrábnout vlásky, zhasnout a potichu opustit 
pokojík. S úsměvem jsme si domýšleli, že se těm malým 
bude nejspíš o stroji času zdát a budou dál prožívat 
příběhy, o jakých se v dějepise neučí. 
 My dospělí jsme nepotřebovali fantazii spisovatelů. 
Měli jsme vlastní stroj času - svoje vzpomínky. 
Navíc prosvětlené vzpomínkovým optimismem. 
Tak psychologové nazývají fenomén, díky němuž 
nám připadá, že v dobách našeho dětství a mládí 
byla obloha modřejší, lesy zelenější a hustší, řeka 
méně studená, louky voňavější a víc barevné.  
Ještě stále máte svůj stroj času? Tak spolu s námi 
navštivte šedesátá léta uplynulého století. V té době 
přece vzniklo mnoho pěkného. A spousta krásných 
písniček. Snad nám naši páni muzikanti a Mihulky 
aspoň některé připomenou.  
Už pár kolegyň se mně ptalo, jak se na ten výlet 
obleču a jestli ještě něco mám z té  doby. Ouvej, 
nemám. Po studiích jsem opouštěla matičku 
stověžatou s dvěma kufry a mířila na "divoký 
západ" - Sokolovsko. (Tehdy existovaly 
umístěnky.) Dodávkový automobil naplněný módní 



garderóbou mne jaksi nenásledoval. Ale studentská 
léta  v oné době patří k tomu nejhezčímu, co jsem 
prožila. Mnozí z vás mají podobné vzpomínky a 
zkušenosti. Ti mladší znají šedesátá léta alespoň 
zprostředkovaně.  
Takže - až nastane den D, nastartujte své stroje 
času. A řiďte soustředěně a obezřetně, ať se strefíte 
na správné místo a do správné doby: 

Sedlecká pivnice, sobota 19.října v 15 hodin 
Přátelské setkání na téma "Léta šedesátá" 

Hezký výlet do minulosti přeje 
                                                                HaŠe 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
V pondělí 23. září jsme u nás přivítali 
padesátičlennou skupinu seniorů ze SRN vedenou 
předsedkyní Krajské rady seniorů v Plavně, paní 
Dagmar Nauruhn. 
Většina členů naší rady s nimi prošla Karlovými 
Vary od Dolního nádraží k Puppu. 
Pro přiblížení historie a pamětihodností Karlových 
Varů jim podaly zasvěcený výklad naše tlumočnice 
paní Stáňa Pólová a Ivanka Máslová. 
Od Puppu jsme vyjeli lanovkou na Dianu, kde byl 
podán oběd. V programu byla prohlídka motýlího 
domu, minizoo, výstup (nebo výjezd) na rozhlednu. 
Poté lanovkou dolů, kde měli u Lázní I přistavený 
autobus. 
Počasí nám přálo, seniorům se výlet líbil. Po 
návratu nám poslali poděkování. I my jsme měli 
z jejich návštěvy velmi dobrý pocit. 
Těšíme se na další shledání v Kligenthalu.  
                                                                   MW 
 
PŘIPRAVUJEME 
Společenské, kulturní a jiné akce 
 
Senior roku 
31.10. vyhlášení Seniora roku – Cheb – za náš 
spolek jsme navrhli paní Hanku Šebkovou 
 
Zájezdy 
15.10.    zájezd do Klingenthalu (Muzeum 
harmonik, místní ZOO) - pozvání družební 
organizace seniorů v Plavně na Dny seniorů 
22. - 27.10.   lázeňský pobyt v Bardějově  
6.11.      Františkovy Lázně, Seeberg 
 
Besedy, exkurze 
13.11.     Prohlídka Vánočního domu a Muzea 
medvídků v Karlových Varech 
 
Společenské akce 
19.10.      Sedlecká pivnice, "Léta šedesátá", hrají J. 
Kulhavý, J. Svoboda  a K. Čermák  
16.11.       Sedlecká pivnice, "Máme rádi country", 
hraje country kapela Hoblíci 

Zájmová činnost 
pěvecký kroužek Mihulky - každé pondělí od 
14.30 hod., vedoucí Alena Mihalová 
16.10,. vystoupení na Dnech seniorů v Klingenthalu 
19.10. vystoupení na akci ,,Léta šedesátá“ 
výtvarná dílna, vedoucí Monika Tobischová, zatím 
každé druhé úterý od 16.hod. (15.10. se s ohledem 
na konání zájezdu do Klingenthalu nekoná) 
cvičení paměti, vedoucí Ing. Marie Bozděchová, 
každý druhý pátek v měsíci (příště 4.10.) od 14.30 
hod. 
Turistika 
turistický kroužek Vandrovníci, vedoucí Jitka 
Štěbetáková - každý čtvrtek dopoledne, dle plánu 
 
Sport 
utkání v bowlingu, restaurace U Pařilů Stará Role, 
vždy poslední středu v měsíci od 17.hod., vedoucí 
Miluška Krausová 
 
Divadlo 
Vstupenky pro seniory do KMD na prosinec 2019 
bude možné si zajistit v Klubovně důchodců 22. a 
25.10., zajišťuje Hana Šebková 
 
Poděkování: 
Děkujeme všem členům našeho spolku, kteří 
věnovali dárek pro "kolo štěstí" (obdoba tomboly) 
na společenskou akci "Léta šedesátá" v Sedlecké 
pivnici 19.10.2019.  
Prosím, další dárky už nenoste, potřebujeme čas na 
zabalení a přípravu.  
 
Poděkování: 
Děkujeme Radě města Karlovy Vary za přidělení 
neinvestiční dotace určené na společenské akce 
pořádané do konce roku 2019. 
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