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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. 
 
 J A R N Í …          
   Náš - v žití další Duben v novém roce 2019 - kolik 
nám jarní touhy po životě dá? A kolik pěkného pro 
každého z nás letos má? 
Kdo má doma kousek zeleně nebo svoji zahrádku, 
tak ten to zná. 
Jak čerstvě sněženky, bledule, krokusy, a pak i 
podběl svoje krásné hlavičky málem ještě ze sněhu 
vystrkují, zahrádkáři téměř ze dne na den cosi v 
sobě nastartují, a svoje zimní snění v rozkvetlý 
kousek země české proměňují. 
A díky jejich snaze, je i nám všem blaze! 
Při pohledu přes plůtek zahrádky se vracíme zpět 
do známé pohádky...."Květuška a její zahrádka". 
Kdo z nás by neznal ji? Teď pro vnoučata pěkné na 
noc čtení, vždyť nad společné chvíle s nimi prostě 
není. 
Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam 
budem...... no, a právě tam se dá tak pěkně lenošit 
a snít, snít o lepším světě, o takovém, ve kterém je 
opravdu radost žít. 
Jarním a provoněném...tak ať se skutečností stane!  
A nám všem ať se daří, v tom časném předjaří!  
                                                   Há-ček 
 

 
        
     O ČEM JEDNAL VÝBOR dne 5. března 2019 
-  Účast na výroční členské schůzi JDS Piešťany  
-  Příprava kulturních, společenských a  sportov-   
   ních akcí naší základní organizace na II. čtvrtletí     

PŘEČETLI JSME, ZJISTILI JSME, ZEPTALI JSME SE  
Informace Dopravního podniku Karlovy Vary: Výměna 
Karlovarské karty - dle časového harmonogramu 
podle číselné řady (data vydání Karlovarské karty).  
Období od dubna 2019 do dubna 2021. 

Magistrát města :  Senior expres -nově od 70 let věku                     
a osoby  ZTP a ZTP-P, možnost využití 4 x měsíčně.                       

PŘÍSPEVKY NAŠICH ČLENŮ 
MALÁ ÚVAHA PŘEVÁŽNĚ O NÁS    

V úterý 19.3. proběhla v naší klubovně zajímavá 
"divadelní" beseda "Senior bez nehod" o problematice 
účasti seniorů v silničním provozu. Dobrý nápad: 
proložit málo záživný výčet fakt a poučení živými a 
vtipnými hereckými výstupy - scénkami s danou 
tématikou. Soudě podle reakcí okolí, líbila se forma i 
úroveň besedy nejenom mně. Starší člověk opravdu 
představuje na  silnici problém - zhoršené vidění, delší 
rozhodování, pomalejší motorické reakce. Tohle se 
týkalo všech přítomných. Ale nejhorší nebezpečí - ztrátu 
soudnosti - nepředstavoval nikdo z nás. Takoví lidé na 
podobnou besedu nepřijdou. Nepotřebují poučení, vědí 
přece všechno nejlépe. Zkusili jste někoho ze svých 
blízkých, kterému už "rozoumek uletěl", přesvědčit, aby 
zrušil řidičák? Zkuste to! (Vím o čem mluvím.) 
     Zajímavé byly i rady psychologa a statistické údaje. 
Třeba o kolik zvyšují nebezpečí nehody různé nemoci. 
Netušila jsem, o kolik je zvyšuje třeba cukrovka. A 
přitom počet nemocných diabetem II. typu rapidně 
stoupá. Za chvíli každý druhý starší řidič, kterého na 
silnici potkáme, bude diabetik. Nebo demence a velká 
část psychických onemocnění. Lidé jimi stižení už vůbec 



za volant nepatří. Jenže - dokážete si představit 
psychiatra jak telefonuje na dopravní inspektorát, že u 
pana X nebo u paní Z diagnostikoval akutní psychózu a 
do skončení léčby a návratu k normálu (u mnoha 
psychických onemocnění málo pravděpodobnému) je 
třeba jejich řidičský průkaz "dát do čistírny"? Dnes, kdy 
se ochrana osobnosti skloňuje ve všech pádech. Nebo u 
povinných prohlídek. Kolik praktických lékařů pošle 
kompetentním dojmem působícího starého pána nebo 
dámu na důkladné a drahé vyšetření na přístrojích a 
psychotesty. Když ještě navíc bydlí ve Zlámané Lhotě, 
kam jede autobus dvakrát za den.                            . 
    Kdo sedí za volantem vozu, který nás míjí, příliš 
ovlivnit nemůžeme. Ale neměli bychom zvyšovat rizika 
na silnicích ještě my sami. Když si vyšetříme čas před 
odchodem z bytu zkontrolovat, zda jsme nenechali 
otevřená okna, rozsvícená světla a kapající kohoutky, 
stejně si jej můžeme vyšetřit i na cestu k přechodu. I 
když třeba budeme brblat, že byl umístěný zcela 
nesmyslně. A když se v běžném životě snažíme 
koncentrovat, nezmatkovat a nepanikařit, můžeme se 
stejně chovat i na silnici. Myslím, že právě to jsme si 
uvědomili v průběhu besedy. Potom splnila svůj 
účel.                                                                 HaŠe 

MALÁ ÚVAHA HLAVNĚ PRO ŽENY                  .                  
  Ten čas letí, už je tu zas nový měsíc. A jaký měsíc! Jako 
by kopíroval samotný život. Chvíli slunce, chvíli vítr, 
déšť, možná i mráz. A přece první měsíc opravdového 
jara. Včera pupeny, dneska maličké lístky a za pár dnů 
už budou stromy a keře v celé jarní kráse. A první květy 
v zahrádkách jako sbohem odcházející zimě. Svět je 
hned zelenější, barevnější, hezčí. .                          
   Kdysi byl duben vyhlášen měsícem knihy - tedy 
měsícem moudrosti. A měsícem legrace je odjakživa.  
K čemu by byl Apríl. A také náš velký svátek na samém 
jeho konci - Čarodějnice. Nemusíte se ušklíbat, slaví se 
o trochu déle než MDŽ. Až mi budou kamarádi s kapkou 
škodolibosti k němu přát, neurazím se. Proč také. 
Čarodějnice coby služky Satanovy si vymyslel až 
středověk. Předtím to byly vědmy. Moudré ženy znalé 
léčit neduhy tím, co nám dávala příroda. A schopné 
poradit i v lidských trápeních, proti nimž žádná bylinka 
nepomáhá. S posledním dubnovým večerem se znovu 
rozhoří ohně a lidé kolem nich se budou veselit jako za 
dávných časů.   

 I vy se radujte z jara, ať vaše nálady nejsou jako 
dubnové počasí. Říká se: duben - ještě tam budem. 
Kde? No přece tam, kde je nám dobře. A kde ještě 
dokážeme být užiteční.                  HaŠe  
 
PŘIPRAVUJEME 
 Společenské, kulturní a jiné akce: 
 
10. 4.2019 – Sedlecká pivnice  od 15.00 hodin historicky 
první Tepláková Maškaráda. Podmínkou účasti je 
předepsaný dress-code: tepláky a bavlněné tričko. Vítěz 
soutěže o nejoriginálnější  tepláky získá láhev sektu. 
K tanci zahraje živá hudba (klávesy, harmonika a 
housle). Součástí této akce bude i Kolo štěstí – sami 
sobě. 
 
Zájezdy: 
3. 4. 2019 – Kyselka, procházka po stopách Mattoniho, 
Kyselka lázně, Kyselka muzeum a  Radošov – Na Špici, 
Radošovský dřevěný most. Odjezd od Tržnice v 08.00 h. 

15. 5. 2019 – Jirkov – prohlídka náměstí a městských 
sklepů, zámek  Červený Hrádek  - expozice, zámecký 
park. Odjezd od Tržnice v 07.30 hodin. 

7. 6. – 16. 6. 2019 – Maďarsko, Harkany, relaxační  
a lázeňský pobyt v maďarských termálních lázních. 
Autobusová doprava z Karlových Varů,  4 hvězd. hotel. 

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 
 DOPORUČUJEME 
 Kostel sv. Anny v Sedleci: 
  25. 4. 2019 Benefiční koncert Karlovarského dívčího     
  sboru – od 17.00 hodin. 

 
Krásné a pohodové Velikonoce   Vám všem 

přeje výbor ZO SČR Karlovy Vary 
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