
SPCCH v Halenkově organizuje oko-
lo 150 členů. Většina je jich místních, ale 
jsou zde zastoupeni i členové z Huslenek, 
N. Hrozenkova a Karolinky. 

Každý měsíc jsou pořádány nejméně 
tři akce. Tak např. v měsíci říjnu proběh-
lo pro všechny členy setkání s přáteli ze 
slovenské Domaníže. Účast byla na obou 
stranách hojná. V huslenské restauraci 
jsme si také zatancovali a zazpívali s klá-
vesami Mirka Trebuly. Některé šikovné 
členky napekly drobné pečivo na stoly. 
Mezi důchodci panovala družná atmosfé-
ra. Vzájemně se navštěvovali mezi jednot-
livými stoly, navazovaly se známosti, koš-
tovaly se pálenky. Ve večerních hodinách 
proběhlo slosování tomboly z vlastních 
zdrojů. Tombola byla početná, někteří vy-
hráli i více cen a byli potěšeni. Členové 
slovenské družební obce Domaníže odjíž-
děli ve večerních hodinách spokojeni, plni 
dojmů. Druhá akce, které se zúčastnili ně-
kteří naši členové, byla hned na druhý den 
12. října. Pořádala ji ONKO Duha Vsetín 
– byla to plavecká štafeta Plaveme prsa 
v rámci boje proti rakovině prsu. Akce 
se konala v Městských lázních ve Vsetí-
ně v dopoledních hodinách. Při této akci 
jsme si dobře zaplavali, pobahnili si ve ví-
řivkách. Samotné cvičení ve vodě proběh-
lo ve druhé půli dopoledne. Cvičení bylo 
náročné a cviky velmi rychlé, museli jsme 
se potýkat s odporem vody. Paní cvičitel-

ce, která cviky ze sebe chrlila a do detailu 
prováděla, patří obdiv a dík.

Třetí akce proběhla v sobotu 19. října. 
Byl uskutečněn autobusový zájezd do 
vinných sklepů do Milotic-Šidleny. Zá-
jem byl velký, takže všechna místa byla 
obsazena. Cestou jsme se zastavili ve Sta-
rém Městě, kde jsme si prohlédli kovovou 
zvířecí ZOO zahradu. Jednotlivá zvířátka 
byla důvtipně posvařována ze starých ko-
vových součástek. Byla nápaditá se všemi 
zvířecími orgány. Mnozí účastníci si je na 
památku vyfotili. Někteří navštívili míst-
ní rozhlednu a pak jsme se vyfotili u vel-
ké zámořské lodi (obrazně) s názvem Na-
děje. V samotných Miloticích jsme si pak 
prohlédli rozlehlý místní zámek a zámec-
kou zahradu. V hodinovém sledu jsme 
byli seznámeni se stářím zámku, jeho jed-
notlivými majiteli, obrazovou výzdobou, 
mnohými sochami, stylovým vyřezáva-
ným nábytkem doplněným malovaným 
porcelánem. Bylo se na co podívat. Po 16. 
hodině jsme se přesunuli do oblasti Ši-
dleny s velkým množstvím soukromých 
sklípků a velkých lánů vinic. Vinice zely 
již prázdnotou, jen u jednotlivých sklípků 
se ještě tlačily hrozny na sladký mok. Sa-
motné posezení proběhlo v místním hvěz-
dičkovém hotelu. S obsluhou jsme však 
nebyli příliš spokojeni. Stolování nebylo 
vůbec připraveno, degustační bílé víno 
nebylo kvalitní, s opožděnou večeří jsme 

rovněž nebyli spokojeni. Vše zachránil le-
titý šoumen, který na svých klávesách do-
vedl do sálu vnést dobrou náladu. Zpíva-
lo se a v tancích byly povoleny všechny 
kreace. Během večera si mohli účastníci 
zakoupit v místních sklípcích víno domů 
pro své blízké. Zájezd byl vcelku zdařilý 
– rozcházeli jsme se spokojeni.

Aby práce jakékoliv organizace byla 
úspěšná, záleží na vedení a výboru. Ale 
vždycky hlavní tíhu drží na svých bed-
rech předseda. Myslím si, že tak je to i u 
nás. V předsedovi se musí zrodit podnět, 
vytvořit pak plán jednotlivých akcí a musí 
je pak také zajistit. Musí být tahoun celé 
organizace, dobrý organizátor, nic nene-
chat náhodě. Myslím si, že Věra Kovaří-
ková si tyto cíle dala do vínku. Jen nepole-
vit. K tomu, aby bylo všechno O. K., při-
spívají svým podílem a spoluprací i Marta 
Václavíková, předseda OV SPCCH, a fi -
nanční operátor Anna Šuláková. Spoluor-
ganizovali pro členy již několikrát týdenní 
ozdravný pobyt v Luhačovicích. Shánějí 
fi nanční zdroje a sponzory k uskutečně-
ní těchto akcí.

Zájem o akce SPCCH v naší obci je 
velký. Každý z našich důchodců trpí něja-
kou chorobou. Proto si zpříjemněme léta 
našeho podzimu některou příští solidní 
akcí. A když něco stoprocentně nevyjde, 
nebrbleme – příště to vyjde.

Mirek Galetka, Halenkov 
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