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        P O V Í D Á N Í   
A máme tady měsíc Únor - bude alespoň On už správně 
bílý? Však se říká, že pod sněhovou pokrývkou i pole 
sílí.......(zatím mám jen 15. ledna, když zkouším o něm 
psát)......... 
Silničáři mají téměř jarní prázdniny, běžkaři však 
smutkem šílí. Kdo má rád čisto a bílo a čerstvě napadáno 
se ptá, jsme opravdu bez viny, jak v televizi občas někdo 
káže? Nebo příroda nezvládá být jako dřív a svoji -  už jen 
smutnou stránku - všem ukáže? 
Rok od roku je venku nějak Jinak, a nám nezbývá, než si 
zvykat, jak čas čím dál rychleji  a "po svém" si nově 
běží....Ale kdo může, tak ten ještě věří - na bílou duchnu a 
sněhovou peřinku......vždyť  pod sebou nechává přírodu 
zmoženou letními vedry a suchem konečně odpočinout 
.....a později  zásoby vzácné vody všem nám dodá.....Byla 
by to Velká škoda, kdybychom krásně "nasněžíno" znali 
jen z obrázků.... 
Však, Člověče, lásku za lásku! Co naší matičce Zemi 
dáme v Dobrém, ona odmění se nám Smírem s námi 
všemi.....tak ať je nám radši jen hezky, na té naší Zemi. :-
)                                                     
(PS: Však jinou než Ji nemáme, tak proč se tak často 
"perem a hádáme"?)                                   Há-ček 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 

Š I K R U Č K Y 
 

  Zpráva z činnosti výtvarného kroužku 
 

Asi nevíte koho nebo co si pod tímto označením přesně 
představit. Tedy na vysvětlenou - já jsem tak pojmenovala 
náš výtvarný kroužek, naše členky, které jsou od října 
minulého roku pod vedením p. Moniky Tobischové a pod 
odborným vedením další lektorky Mgr. Kamily Součkové 
zaujaty výtvarnou činností (kreslením, malováním a další 
rukodělnou výtvarnou činností). Na prvních schůzkách se 
nás sešlo kolem 20, po rozdělení na skupinu, ,kreslířek a 
malířek“ a ,,rukodělných výtvarnic“ nás  zůstalo  asi  
10 členek, které vytrvaly a daly se do práce. Zpočátku 
žádná z nás neměla zkušenosti s hlínou, se kterou jsme 
začaly pracovat a vytvářet první dílka - obtisky listů do 
hlíny, abychom si udělaly ozdobné mističky. Mezi tím se 
přiblížila doba Adventu a celkem rychle a s nebývalým 
zaujetím a velkým úspěchem jsme si dokázaly uplést pěkné 
adventní věnce. Nakonec jsme se pustily do výroby 
hrnečků a velkých misek. Tato dílka nám dala ,,zabrat“, 
doma jsme již pekly cukroví a v kroužku jsme válely a 
kolorovaly hlínu a samy jsme netušily, co nám po upečení 
vyjde z ,,pece“. A jak to dopadlo? To víte, hlína není těsto! 
Navíc vytvořit ještě na hrnek nějaký reliéf nebo obrázek, to 
byl krok do neznáma! Nicméně, radost těsně před Štědrým 
dnem nám udělaly vypálené hrnky i misky. Naše obětavá 
lektorka p. Kamila mám rozvážela po Karlových Varech 
domů naše výrobky, abychom se pod stromečkem mohly 
radovat z výsledku našeho úsilí. Už se opět těšíme na naše 
další dobrodružství ve výtvarné činnosti.            LiMo 
 

 
 
  

 



 P Ř I P R A V U J E M E  

Společenské, kulturní a jiné akce: 
 

20. 02.2020– Návštěva partnerské organizace – 
Jednota dochodcov na Slovensku Družba Bardejov, 
společný zájezd na zámek Chyše, společenská zábava, 
 
25.03. - návštěva představení  „Český román“ v Divadle 
na Vinohradech v Praze, 
 
Zájezdy: 

11. 03.2020 – zámek Komorní Hrádek a hrad Český 
Šternberk, 

22.04. - Litoměřice – hrad, historie vinařství, degustace, 
dílna ručního papíru, 

05.-14.06.2020 – Léčebný  pobyt  v maďarských lázních 
Harkany,  

01. – 04.10.2020 – Poznávací zájezd   “Za památkami a 
krásami  jižní Moravy“ – Mušovská jezera, Pasohlávky, 
Pálava, Mikulov, Lednice, Valtice, Petrov, Špilberk 

 
Pěvecký kroužek  „Mihulky“  se schází  každé pondělí  
od 14.30 hodin, vedoucí  p. Alena Mihalová. 
 
Cvičení paměti:   každý sudý pátek od 14.30 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 15.00 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, 

restaurace „U Pařilů“ ve Staré Roli.  
Vedoucí p. Miluška Krausová 

 
 
 
 
 
 
 
  

Slavnostní         
večeře s primátorkou města  12.12.2019 

 
PŘÍSPĚVKY NAŠICH ČLENŮ  

 
                      RADOST Z MALIČKOSTÍ  

  Už jsem to četla v dalším časopise. Rádoby 
psychologickou úvahu jak my, Středoevropané, 
neumíme žít v přítomnosti. Babráme se v minulosti, 
sáhodlouze uvažujeme o budoucnosti, ale "tady a 
teď" jakoby neexistovalo. Něco na tom možná 
bude. Národopisné filmy o Africe, Střední a Jižní 
Americe ukazují, jak se tam i ti nejchudší z chudých 
dokáží bavit. Zpívají, tančí, upřímně se radují. 
Jakoby neměli žádné starosti, jakoby to hezké mělo 
trvat navždycky. Tohle prý už neumíme. 
Ba ne, my dříve narození to také známe. Ráno  
jukneme z okna, zkontrolujeme teplotu venku. Pět 
nad nulou, varování před ledovkou se nás netýká! 
Hurá, dneska je chodník pro nás bezpečný. A hele 
- osm ráno a už je vidět. I pršet přestalo a vykukuje 
slunce. Lednový svět umytý deštěm je vlastně také 
pěkný. I když by ho pan Lada takhle nenamaloval.  
Zítra už možná bude všechno jinak. A zima bez 
spousty sněhu a pořádných mrazů nenaplní 
prameny a nevyhubí škůdce. Nejspíš bude dražší 
voda i jídlo. Ale dnes ještě ne. Dneska jdeme do 
divadla, bezva. Pozítří přijde na návštěvu někdo  
z rodiny. I s nejmladší generací. Co dobrého jim 
připravím? Ten jejich mrňous člověka utahá, ale je 
s ním ohromná legrace. A jestlipak nám vyjde 
počasí na turistiku? Další připravovaný výlet spolku 
také vypadá zajímavě. Čímpak nás asi potěší páni 
muzikanti při příštím setkání v Sedleci? Knížka, 
kterou mám zrovna rozečtenou, je pořádně 
napínavá.  
Okamžiky života. Hezké chvilky, tak pomíjivé. 
Zážitky z nich však zůstanou ve vzpomínkách, jsou 
naším bohatstvím. My, pamětníci, rádi vzpomí-
náme. Ale žít jen ze vzpomínek? To ne! Máme 
svoje malé radosti, svou radost z maličkostí. 
Ať jí vždycky dokážeme najít co nejvíce. 
                                                            HaŠe 

 
Už je nás 300 ! 

Dne 24. ledna 2020 jsme přivítali novou členku 
spolku s pořadovým číslem 300 – paní Markétu  
                         z Karlových Varů.  

 
1.výroční členská schůze 

dne  19. února   2020 od 15.00 hod.  
v Alžbětiných  lázních. 

 
Srdečně zve rada spolku Senioři  Karlovy vary 
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