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Informace  z rady spolku                Plán akcí                  Komentáře              Příspěvky členů
______________________________________________________________________________________________________________________________________  _  
 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.

         MÍT SE NA CO TĚŠIT
   A je to zase tady! Začátek prázdnin, doba dovolených,
republika  v  pohybu.  Mnozí  z  nás  se  těší,  že se  opět
setkají se svými blízkými, k nimž to mají kapku z ruky.
A  nemalá  část  důchodců  (pardon  -  seniorů)  se  také
chystá  "na  dovolenou".  Vymoženost  moderní  doby.
Dřív jim zbývala jen zahrádka a hlídání vnoučat. 
    Letos vyrážím i já. Jde sice spíš o léčbu, ale beru to
jako  dobrodružství.  V  mém  bytě  leží  otevřený  kufr.
Obrázek,  jaký  jsem  vídala před  odjezdem  na  dětský
letní tábor. Můj nebo mých dětí, jinak se naplňoval spíš
batoh  nebo  krosna.  Tenkrát  ovšem  nebyl  kufr  tak
parádní, jen obyčejný "papírák", na tábor se nejezdilo
nóbl. Ten hezký u nás doma stejně není můj, patří mé
dceři.
     Už jsem si myslela, že se nebudu umět těšit na cestu
a  nové  zážitky  tak  jako  kdysi.  Vždyť  jsem  zestárla,
ztvrdla, okorala. Ale kupodivu je mi jako předtím, než
mamka  nakonec  kufr  zaklapla  a  spolu  s  ním  mne
dopravila na sraz. A já přemýšlela, jaké to na táboře asi
bude, co nového poznám, s kým se skamarádím, zda
zapadnu do party a ostatní mne budou brát nebo jim
budu protivná. A teď se cítím podobně. Poznávám, co
moudří  lidé už dávno vědí:  Když se člověk má na co
těšit a umí se těšit i z maličkostí, je na tom dobře. Bez
ohledu na to, co na něm shledají páni doktoři.                                                                                                   
                                                                                       HaŠe

 V SEDLECKÉ PIVNICI JSME BYLI ZASE 
                      SPOLU
    Dvacátého června jsme trochu trnuli, kolik lidí přijde.
Nebylo jich mnoho, jen 22. Zato přišli ti, kdo měli chuť
se bavit, a bavili se od začátku do konce. Na parketu
nebylo  nacpáno,  zato  pěkně  živo.  I  na  "soutěžních"
rouškách si naše seniorky nechaly záležet. Roušky byly
pro nás všechny symbolem něčeho, co nebylo příjemné
a  co  už  snad  definitivně  končí.  A  my  ten  konec
jaksepatří  oslavili,  i  když  trochu  s  předstihem.
Atmosféra  radosti,  aktivity  a  sounáležitosti  potěšila
účinkující i ty,  kteří se na přípravě akce podíleli. 
                                                                                     HaŠe 

PS:  Povinná  školní  docházka  v  naší  zemi  a  tedy  i
obecná znalost čtení  a psaní pochází už z dob Marie
Terezie. Na Sedleci o tom občas pochybuji. Poděkování
diváků je  příjemné,  ale  zapadnou  za  nimi  dveře
hospody a konec. Nikoho nenapadne napsat pár řádků
pro Zpravodaj.  Opět to zbylo na mně, tentokrát dost
nevhodně. Od nepaměti se přece říká, že  samochvála
smrdí. 
       Zpravodaj  je  přece  pro  vás.  Chybí  nám  vaše
náměty, názory, připomínky. Bez nich by Zpravodaj byl
jen nudným výčtem spolkem pořádaných akcí. 

     
     

                                                                                                                

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


Vítězné roušky -p. Krausová, Masopustová, Neužilová,

P Ř I P R A V U J E M E    

03.-12.07.2020 – Léčebný  pobyt  v maďarských lázních 
Harkany, autobusová doprava přímo z Karlových Varů.

15.07. 2020 – zájezd :  Mariánská Týnice,  Plasy – 
klášter a zoo,

05.-12.09.2020 – Jizerské hory - pobyt v penzionu Kitty 
v Lučanech nad Nisou, 

01. – 04.10.2020 – Poznávací zájezd   “Za památkami a 
krásami  jižní Moravy“ – Mušovská jezera, Pasohlávky, 
Pálava, Mikulov, Lednice, Valtice, Petrov, Špilberk.
Večery s harmonikou a originální cimbálovou muzikou

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

Cvičení paměti:   každý sudý pátek od 12.00 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 15.30 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
                       Vedoucí  p. Milena Krausová 

 Zámek Kratochvíle červen 2020

Krokodýlí ZOO Protivín červen 2020

          

A takto se svléká z kůže kobra

Červnový výlet do Protivína se opravdu povedl. Velký 
dík patří  paní Marcele Fryčové za perfektní organizaci.

          
           PROVOZ V KLUBOVNĚ
            – služba pro veřejnost
        Úterý:    09.00 - 12.00,  12.30 – 15.00 hodin
        Pátek:    10.00 - 12.00 hodin
                         

Krásné prázdniny přeje Vám všem 
rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary
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