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Měsíčník, jenž k Vaší
potřebě je tu dán.

Pravidelný měsíčník
pro Karlovarsko a okolí.

.

Informace z výboru
.

Plán akcí

Komentáře

Zpravodajství J P P

.
.

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.

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY

O ČEM JEDNAL VÝBOR 01.11. 2016

Vážení čtenáři,

-...Místopředsedkyně spolku paní Fišerová požádala
. o uvolnění z funkce členky výboru.

poprvé v historii tohoto měsíčníku dostáváte toto
číslo bez Slova šéfredaktorky. Dosavadní šéfredaktorka ing. Jiřina Hlavanová požádala o uvolnění
z funkce šéfredaktorky z vážných zdravotních důvodů . Proto dočasně budeme ve slově šéfredaktorky zveřejňovat úvahy Vás – členů našeho spolku.
Dovolte mi proto poděkovat jménem výboru spolku i jménem svým paní ing. Hlavanové za její dosavadní práci, popřát jí úspěch v léčbě a vyslovit přesvědčení, že se brzy uzdraví.
Vladimír Kameník

∞

„Uhodí-li v listopadu časně mrazy tuhé,
brzy zase dobře bude“.

Ať chceme, či nechceme, podzim nám ukazuje své
drápky. Ty teplé podzimní dny jsou zřejmě pryč.
Měli bychom myslet na své zdraví ve formě stravování,
pohybu a užití všech dostupných radostí.
-…Chcete-li být zdraví, usmívejte se a buďte v pohodě.
-…Pohybem se v těle všechno spontánně napravuje.
-...Snažte se dělat věci s potěšením. Opatrujte se !
Čeká nás 1. adventní neděle (železná), kterou si
mnozí z nás připomenou Vánočním koncertem na
zámku v Chýši.

Než se nadějeme, budou kolem nás „běhat čertíci“,
což udělá radost zejména dětem, ale i my si zavzpomínáme na toho „našeho čerta a Mikuláše“.
-…Radovat se ze života znamená žít teď.
Vaše BOA

-.. Dovolená 2017 Černá Hora
-.. Vánoční besídka 7.12.2016
- Vánoční koncert Chýše 27.11.2016
- Vyhodnocení 1. MSS
- Zájezd do Prahy KR 19.12.2016
- Rezignace paní ing. Hlavanové
- Kooptace pí Fišerové do RK a její zvolení předsedkyní
RK – vzato na vědomí
-.. Po dobu nezvolení šéfredaktorky bude měsíčník
řídit výbor ZO a RK.

RŮZNÉ
Šlapáci,
od roku 1980, kdy byl kroužek založen, spadal pod
Zdravotně postižené. V roce 2007 kdy zemřel
vedoucí Šlapáků si Šlapáci přáli, abych je vedla.

V roce 2010 mi nabídly Civilizační choroby Dia2, že nás
zaštítí a budou nám proplácet výdaje. V roce 2010 jsem
na vycházce o té možnosti řekla, že by mi bylo pomoženo, protože od roku 2007 jsem všechny výdaje platila
ze svého. Jediná šlapačka se postavila proti. Ostatní
mlčeli (prý nejsou žádní invalidi a proč máme na diplomech hlavičku postižených občanů). Protože všichni
mlčeli, platila jsem výdaje do r. 2013 sama, kdy se začal
vybírat členský příspěvek 30,-Kč za rok.V současné době
jsou odbourány dárky k narozeninám, zůstává pouze
dárek při výročí u Šlapáku po 10ti letech. Protože pod
nikoho nespadáme, jsme tzv. bezprizorní, vykládá si to
každý po svém, že na vycházky nemusí a když tak třeba
jen občas. Jsou případy, že za sezonu 9 měsíců máme
39 vycházek a někteří příjdou 1 – 4x, někteří ani jednou,
pouze na závěrečnou besedu. Vytkla jsem jedné tzv.
Šlapačce, že z 25 vycházek byla pouze 2x, načež mi

odpověděla, že o tom se se mnou nebude bavit

a že jsem na Šlapáky hnusná – nevysvětlila proč, odmítla
se se mnou o tom bavit. Takže: hledejte si jiného vedoucího, já nemám zapotřebí ničit si nervy. Nemáme žádné
stanovy, každý si dělá co se mu zlíbí. Dovedu Šlapáky do
závěrečné besedy, kdy se s Vámi rozloučím.
Šlapáci nejsou to co bývali a dál tuto partu,která nechce
žádné mantinely vést nechci.
Vaše Boženka Bauerová
Kamínek
Naši přátelé z Piešťanské seniorské organizace,účastníci
1.Mezinárodního setkání seniorů nám přinesli hezké
dárky. Kamínky s krásnými kresbami, práce jedné členky
jejich organizace. Malá výtvarná dílka, která potěší. Já
dostala oblázek s barevným motýlem. Cosi mi to připomnělo. Je to už hodně let, co jsme s dětmi připravovali
pásmo „Motýli tady nežijí“ pro tryznu v Terezíně. Pásmo z dopisů dětí terezínského lágru, uveřejněných ve
stejnojmenné knížce. Byla nazvána podle dopisu jednoho z malých internovaných, v němž popisuje své dojmy
z tábora. Potvrzuje, že i tam rostou stromy, dokonce i
květiny. “Jenom motýli tady nežijí“ dodává.
Držím oblázek v dlani a bezděky pohladím kresbu na
něm. Chce se mi říci: „tady motýli ještě žijí“. Je na nás,
aby to tak zůstalo.
Hana Šebková
PŘIPRAVUJEME
Zájezdy:
27.11.2016 Zámek Chýše – vánoční koncert
Besedy, prohlídky:

30.11.2016 Prohlídka muzea J. Bechera od 13.30.
13.12.2016 Beseda s katolickým duchovním
Mgr.M. Chlupsou, spojená s návštěvou
Kostela sv. Maří Magdaleny v 15.00
Společenské akce:
7.12.2016 Vánoční posezení s hudbou a tancem
Každý pátek od 14.00 hod karetní a stolní hry v klubovně na nám. M. Horákové.
Turistika:
Každý čtvrtek dopoledne – vycházka nebo výlet turistického kroužku Vandrovníci.
Sport:
21.11. 2016
17.- 19 utkání v Bowlingu
Divadlo“
Program KMD na leden 2017,možnost zajistit vstupenky
od 22.11.2016
Ostatní“:
Doporučujeme“
22.11.2016
v 17 hod kino Drahomíra
Bezva ženská na krku

Tisková konference
Přednášky
KK Hlavní budova Dvory
15.11. 17 – 19 hod Historie a současnost
karlovarských kolonád.
Literární pořady
Budova Lidická
24.11. 10 – 12 Literární klub seniorů
13.11. 17 – 19 Den poezie 2016
Divadelní hry:
Hlavní budova Dvory
24.11. v 18. hod Tomáš Vujtek:_ Smíření
Kostel Sv. Anny Sedlec - koncerty
27.11. v 17 hod Dětské sbory
18.12. v 15 hod vánoční koncert
Jan Jakub Ryba:
Česká mše vánoční

Sport
V pondělí 24. října se uskutečnil další turnaj v Bowlingu
v restauraci u Pařilů ve Staré Roli s těmito výsledky:
1…Milena Krausová
203 bodů
2 Vladimír Kameník
171 bodů
3 Alena Mihalová
154 bodů
4 Jitka Štěbetáková
127 bodů
5 Ludmila Fišerová
126 bodů
6 Jitka Masopustová
125 bodů
7 Jitka Hájková
98 bodů
8 Eva Trpíková
82 bodů
9 Petr Dvořáček……………………….80 bodů
OZNÁMENÍ
Výroční členská schůze našeho spolku se uskuteční
jako výjezdní zasedání v novém Kulturním středisku
obce Dalovice ve středu 25.1 2017 od 14 do 20 .hod.
Po běžném programu bude následovat taneční odpoledne s kulturním programem a živou hudbou.
K hojné účasti zve výbor a RK spolku.

∞
Uzávěrka každého čísla je poslední den v měsíci. Do
té doby prosíme o Vaše příspěvky, podněty, rady i
názory ke zlepšení činnosti našeho spolku.
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