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i tentokrát čas mezi minulým novoročním ránem a posledním silvestrovským večerem uběhl víc než rychle
a než jsme se nadáli, musíme
si zase zvykat psát nový letopočet. Uplynulý rok 2011 byl
z organizačního hlediska nesmírně těžký, bezesporu významný, z hlediska osobních
pocitů někdy až velice nepříjemný, hlavně z důvodů nepopulárních změn ve svazových orgánech zásadního
významu. Pro některé z nás
velmi krátký – užívali jsme
si méně, nebyl čas, protože

jsme dělali více, a pro některé
plný naděje, že ten nastupující rok bude lepší, šťastnější.
Blíží se Vánoce – rozsvítíme adventní věnce, zavoní vánoční cukroví. Blíží se
doba, kdy všichni bez rozdílu tak nějak najednou zjihneme, máme se navzájem rádi
a přejeme si jen to nejlepší.
Pamatujme na to, že strůjci
všeho dění jsme v převážné míře my sami. Zkusme
se někdy nad sebou zamyslet, objevme v sobě to dobré
a věřme, že bude líp. Berme
život s humorem. Všech-

no zlé je vždy pro něco dobré. Vypusťme ze svého života různé hašteření, pomluvy,
naschvály a s porozuměním
chápejme i názory druhých.
Kolo života nás všech se otáčí stejnou rychlostí a osud
každého z nás je zcela v našich rukou.
Přeji vám všem i vašim rodinám krásné prožití svátků
vánočních, odpočiňte si, načerpejte nových sil a do nového roku 2012 vykročte tou
správnou nohou.
Jiří Král,
předseda ÚV ČSCH
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