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 Svoboda projevu zejména slova a tisku je zaručena v ústavě ČR, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech publ. ve 
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slovem,  písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat i rozšiřovat ideje a informace.           
                                                                                                 Cenzura je nepřípustná. 
 
 P  O  V  Í  D  Á  N Í  
Tentokrát o cestování....v čase .... už předvánočním... 

..."Jedou k nám, jedou k nám"....a my jsme to v půli 
listopadu netušili a dálnici D1 jsme si autem vyzkoušeli, 
na poslední rozloučení jsme jet museli.  . 
Cestou k Jihlavě pršelo až lilo a "hlava na hlavě", aut 
nepočítaně, kvůli počasí chvilkami ani před sebe vidět 
nebylo. Adrenalinové nechtěné závodění, v duši hodně 
nemilo.  
Netrvalo dlouho a z protějšího dvojpruhu dálnice od 
Brna se ozval třesk a rána, pak ustalo rychlé míjení a 
zůstalo jen lidí zděšení. Jedna dušička vzlétla k 
nebesům, kamion hoří, řada převážených aut na tahačí 
se boří...Haló! Hasiči, Policie!!! Ještěže jsou a mají na 
takové situace sílu a co nejrychleji přiloží svoje ruce k 
dílu. I tam, kde už není člověku pomoci...a sanity, co jim 
dech stačí, hlasitě vyzvání a mezírkami mezi auty 
k nemocnici uhání...                                                            . 
A "Vánoce k nám dál jedou" a plní ze svých útrob 
obchoďáky,...... na to je přece máme, naše 
zásobovatele  - kamioňáky...adrenalinové muže (ale i 
ženy), tzv."chlapáky".                                                        . 
Jak si národ přeje,... aby bylo jídla dost a pití a hlavně 
dárků...aby byly naše svátky opravdu šťastné a 
veselé...Ale i vykoupené nekonečnou šňůrou 
kamionových náklaďáků - "reků" silnic a dálnic... 
Dál-NIC...pro kolik lidí už tohle nastalo, vyjedou ráno 
svěží a večer se nevrátí nebo jen přes nemocnici, a často 
ztěží....a přesto vše pořád dál donekonečna pádí a 
běží...(?!?) 
Tak - komu stačí k radosti jen málo a téhle honičky za 
sny a velkým štěstím se nezúčastňuje, snad jediný si ty 
naše svátky v poklidu a míru užije. Kočičí tlapka či psí 
pacička a jemné pohlazení, a tichá hudba a vůně jehličí 
a cukroví, kolem rodina a potěšení s vnoučátky...a 
samozřejmě nesmí chybět pohádky....Tak, každý po 
svém ať si naplní prosincové dny a nejhezčí naše 
Vánoční Svátky. Ať jsou opravdu šťastné a veselé! 
.                                                              Há-ček 

      MÁME NOVÁ TRIČKA 
 

     
 
Zhotovená za finanční podpory Karlovarského kraje. 
                                   DĚKUJEME! 
 

 
Výtvarná dílna měla před adventem napilno 

 

   

   



           P Ř I P R A V U J E M E  

Společenské, kulturní a jiné akce: 
 

04. 12.2019 – Sedlecká pivnice  od  15.00 hodin – 
v úvodu  vystoupení dětí z Mateřské školy Sedlec, 
zábava  Adventem zvesela, možná přijde i Mikuláš….. 
s námořníky z Velichova, kapelou TSUNAMI  
Kolo štěstí  SAMI SOBĚ 
  

                       
 
Zájezdy: 
01.12.2019- adventní  prohlídka zámku Červený Hrádek 
v doprovodu hraběnky, varhanní koncert, občerstvení,  

11.12.2019- adventní  vánoční trhy Schwarzenberg  
(Německo) 

 
Pěvecký kroužek  „Mihulky“  se schází  každé pondělí  
od 14.30 hodin, vedoucí  p. Alena Mihalová. 
Vystoupení  kroužku dne 14. prosince 2019 ve 14.00 h. 
na vánoční besídce Spolku slabozrakých občanů. 
 
Cvičení paměti:   každý sudý pátek od 14.30 hodin 
                      Vedoucí  Ing. Marie Bozděchová  
 
Turistika: 
 Každý čtvrtek od 09.00 hodin se koná vycházka či výlet  
turistického kroužku  "Vandrovníci" dle plánu. 
                       Vedoucí  p. Jitka Štěbetáková 
 
Kresba, malba:    každé liché úterý od 15.00 hodin 
Výtvarná dílna:   každé liché úterý od 16.00 hodin 
                       Vedoucí  p. Monika Tobischová  
 
Sport: 
Turnaj v bowlingu: poslední  středu v měsíci od 17.00 h, 
restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli. Další  18. 12. 2019. 

Vedoucí p. Miluška Krausová 
 
 

O Z N Á M E N Í 
  
Rada našeho spolku se dohodla na zrušení objednávání  
vstupenek do Karlovarského městského divadla. 
Poslední zajištěné vstupenky jsou na prosincová 
představení. Rozhodli jsme se tak pro velkou časovou i 
psychickou náročnost práce s tím spojenou. 
Děkujeme Vám za pochopení. 

 
                       
 

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ 
 

     
 

Jménem svých čtyřnohých kamarádů Vás moc prosíme, 
neodpalujte  petardy a ohňostroje - na Silvestra ani  
jindy. Bojíme se, jsme dezorientovaní a vyděšení. 
Neprospívá nám ani vánoční překrmování. Buďte k nám 
ohleduplní, máme Vás moc rádi.  
Záchranná a odchytová služba pro zvířata  (jediná v KV 
kraji) pan Petr Prokeš        odchytykvk.cz                                                           
                                                                                    HoPr 

 
 

                                                          

 
 
 

 

Krásné a pohodové Vánoce Vám všem přeje rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary 
 

Facebook : Senioři Karlovy Vary (uzavřená skupina, nutno požádat o přijetí) 
Vydává rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary, z.s.,  nám. Horákové 4, 360 01  Karlovy Vary.   Telefon do kanceláře : 354 422 035, úřední hodiny 
 úterý a pátek od 09.00 do 15.00 hodin. mail : seniorikvzo@seznam.cz, seniorikvzs@seznam.cz Webové stránky: www.seniorikvzo.cz        


