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K TÉTO DOBĚ, K TOMUTO ČASU 
Podzim je nepřehlédnutelný. Prostě je tady s námi s 

pravidelnou přesností. Ať už se to komu líbí, či 

nelíbí. Vždyť co bychom také měli mít proti 

podzimu. Jaké výhrady? Zabarvuje se nám listí...a 

proč třeba není černé, puntíkaté nebo pruhované? 

No, prostě není! Listí padá...a proč tedy nepadá 

rychleji nebo pomaleji či v protisměru nebo se samo 

neuklízí...? No, protože tak tomu je!  A my jsme se 

s tím už smířili. Jenže když je sychravo, 

nevlídno, dá to přeci jen fušku. A přesto se 

nezapomínáme těšit na jaro a na léto. Třeba jak zase 

budeme makat na zahrádkách, strkat ruce do hlíny a 

lopotit se kolem chalupy... 

Čas kalupem plyne. Zanedlouho se zase vrátíme k 

zeleni a rozkvetlým loukám. Cítíte tu vůni znovu se 

probouzející přírody?  Čeká na nás! Člověk by 

neměl zapomínat na nic z toho, co nás i v těžkých 

chvílích drží a udrží nad vodou. A tak, víte co, lidi, 

pojďme se mít rádi! V tomto punktu nás žádná 

vyhláška, omezení či nouzový stav nezaskočí. 

Tobi 

 

 

 

Poděkování – Jizerky 
Dobrý den.  Chtěla bych poděkovat p. Alici a p. 

Milušce za organizaci a zajištění zájezdu do 

Jizerských hor.  Zájezd byl velmi zdařilý, výborná 

strava, krásné dva autobusové výlety, procházky 

přírodou se sběrem hub. Penzion je umístěn na 

krásném, klidném místě uprostřed lesů. A počasí 

bylo nádherné. 

Díky.  Z. Špačková 

 

Omluva?? za co?? proč a komu snad?? 
Požadavek omluvy vyplynul z dojemně-bojového 

vystoupení JUDr. Hany Petrové na mimořádné 

členské schůzi 2.9.2020 v Dalovicích. 

Členská schůze v převážné většině podpořila 

návrh rady Seniorů Karlovy Vary přijetím 

opodstatněných důvodů k odvolání. 

Mimo jiné se ze strany H. Petrové projevovaly 

zjevné snahy o roztříštění stávající jednoty jako 

celku, vytváření dusné atmosféry v Klubu, v mnoha 

případech i nevhodné osobní jednání a vystupování, 

následná ignorace zaběhlých pořádaných aktivit 

spolku apd. Výsledek voleb je známý. 

JUDr. Hana Petrová byla převážnou většinou 

přítomných členů odvolána z funkce 

místopředsedkyně Seniorů Karlovy Vary, byla i 

vyloučena z řad členů. 

Dále bylo vyhověno podané žádosti o ukončení 

činnosti v radě Marcele Fryčové a Hance Šebkové. 

15.9.2020 na svém zasedání rada přijala návrh Ing. 

Marie Bozděchové na převzetí kolektivní 

odpovědnosti za odmítnutí požadované omluvy 

Haně Petrové. 

O m l u v a    nebude  !!! 

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


Ani my, tydlety lidi, (jak nás ve svém vystoupení 

H. Petrová nazvala) s ní  nebudeme, ani nechceme 

pracovat!!!      MaBo 

 

Závěr mimořádné členské schůze 2.9.2020 
Členská schůze schvaluje většinou hlasů 

vyloučení JUDr. Hany Petrové z rady i z členství ve 

spolku Senioři Karlovy Vary  

Členská schůze schvaluje většinou hlasů navržené 

změny v radě spolku Senioři Karlovy Vary:  

-volbu p. M. Tobischové do funkce 

místopředsedkyně  

-doplnění rady o p. J. Masopustovou  

-doplnění revizní komise o p. I. Máslovou  

-ukončení členství v radě p. M. Fryčové a p. H. 

Šebkové, a to na jejich vlastní žádost  

ČS ukládá  

-JUDr. H. Petrové, M. Fryčové a H. Šebkové 

odevzdat veškerou dokumentaci týkající se  

práce spolku nejpozději do konce září 2020 

-JUDr. H. Petrové, M. Fryčové a H. Šebkové 

vymazat veškerou soukromou elektronickou 

dokumentaci týkající se práce spolku  

 

Volební komise nechala hlasovat o každém 

navrženém bodu zvlášť.  

Všechny body programu byly převážnou většinou 

hlasů schváleny.                               MW 

 

P Ř I P R A V U J E M E 
Člověk míní, Covid mění :-( 

Na říjen jsme pro vás naplánovali a připravovali 

zajímavé akce.  Poznávací, vzdělávací, zábavné ale 

hlavně společně a spolu. 

Aktuální situace však změnila plány nejen nám. 

Jakmile bude nouzový stav odvolán a předpisy 

dovolí, dáme Vám vědět o případných přesunech 

těchto plánovaných akcí buď e-mailovou poštou 

nebo v naší vývěsce u klubovny. 

- Zájezd 7. října do skanzenu Doubrava a do Aše  

-Společná návštěva a prohlídka interaktivní 

výstavy v Karlovarském městském muzeu na Nové 

louce - (do konce října vstup zdarma) 

Po prohlídce v přízemí muzea můžeme posedět při 

dobré kávě, popovídat si a posdílet dojmy 

- Společná návštěva Muzea Becherovky na tř. D. 

Bechera  -   vstupné na osobu 120,- Kč  

(prohlídka celé expozice s výkladem, film o výrobě 

a historii Becherovky, prohlídka sklepení a sudů a 

na závěr posezení v degustační místnosti ) 

- Podzimní společenské odpoledne s tancem v 

restauraci v Sedleci ve stylu podzimních brigád 

našich školních a studentských let 

- 14.10.2020   návštěva seniorů z Plavna  v 

Karlových Varech s pěkným programem, který pro 

naši spřátelenou organizaci spoluzajišťujeme.  Tato 

akce je předběžně na přání seniorů z Plavna 

přesunuta na konec listopadu 

-Výlet do Mariánských Lázní - vláčkem z KV a 

zpět.  Rozloučení se s fontánou před jejím 

zazimováním - končí v říjnu. 

Od vlakového nádraží trolejbusem  do centra, 

procházka lázeňským středem města k fontáně, 

dozvíme se o historii a léčení v M. Lázních  a po 

fontáně kávička, oplatka, volný čas a zpět do KV . 

Průvodcovské služby a doprovod St. Pólová. 

 

JIZERSKÉ HORY – penzion Kitty Lučany nad 
Nisou 
Týdenní pobyt od 5. - 12.9.2020 

I přes obavy z Covidu - 19 odjelo v 10:00 hodin z 

Karlových Varů s rouškou na ústech 33 členů 

našeho spolku na pobyt do Lučan nad Nisou. V 

odpoledních hodinách jsme přijeli na místo, kde nás                                                               

osobně přivítal majitel penzionu Ing. Petr 

Schlindenbuch. Po ubytování nás pozval na 

výborný štrůdl a čaj nebo kávu.  

V ceně pobytu jsme měli dva výlety. První výlet byl 

na hrad Frýdštejn, který je dnes už jenom 

zříceninou.  Zde se natáčela pohádka O princezně 

Jasněnce a létajícím ševci. Po prohlídce hradu jsme 

šli pěšky lesem do Malé Skály podívat se na 

Pantheon, což je zřícenina skalního hradu Vranov. 

Cesta lesem byla pro někoho hodně náročná, ale 

nakonec jsme to všichni zvládli. Druhý výlet byl na 

zámek Hrubý Rohozec. 

A abychom se náhodou nenudili, tak jeden den nám 

člen Horské služby přednášel o Jizerských horách a 

o práci záchranné služby. Měl s sebou dva krásné 

záchranářské psy, a kdo se nebál, tak si je mohl 

pohladit. Já se psů hodně bojím a bohužel jsem 

strach nepřekonala. Mimo práci záchranáře 

provozuje tento mladý muž svou vlastní farmu, a 

tak nám nabídl, že si můžeme od něho koupit 

domácí klobásy a sádlo. Pochopitelně všichni 

nakupovali, až ho to samotného hodně překvapilo. 

Protože byl rád, že jeho výrobky jdou tak na odbyt, 

dostali jsme ještě od něho zdarma škvarky. 

Další den bylo povídání o bižuterii spojené s 

prodejní výstavkou. Asi si umíte představit, že 

dámy nakupovaly. Některá pro sebe, jiná pro dcery 

a další pro vnučky. 

V době volna navštívili zájemci několik blízkých 

rozhleden, někdo jel do Jablonce do Muzea skla a 

bižuterie, další do Liberce do ZOO nebo na Ještěd.  

Tak nám to uteklo a byl tady pátek. Někteří šli ještě 

do lesa na houby a vrátili se s plnými taškami. 

Někdo šel ještě na krátký výlet do okolí. 

Večer nás čekal večírek s hudbou a vínem od pana 

majitele. Začali nám hrát a zábava byla v plném 

proudu. S Miluškou Krausovou a Jitkou 

Masopustovou jsme připravily pro všechny dárky 



do tomboly. Děkujeme všem, že tyto dárky do 

tomboly přinesli.  Během večera jsme popřáli a 

předali malé dárky členům, kteří mají narozeniny v 

září. A nezapomněli jsme předat dárky i 

zaměstnancům kuchyně. 

Děkuji Milušce Krausové za pomoc při organizaci 

rekreace.  

Děkuji všem členům, že se nebáli jet do Jizerek, 

byli jste všichni perfektní.  

Děkujeme panu majiteli Ing. Petru 

Schlindenbuchovi, že se nám věnoval. 

Velké poděkování patří kuchaři panu Tomášovi za 

to, že nám vařil výborná jídla. 

Zhodnocení rekreace: 

Krásné počasí, pěkné výlety, zajímavé přednášky, 

super zábava, výborné jídlo, pohoda, klídek. 

Co víc si přát.                                   Hoff 

 

 
 

 

Za minutu 12 
Ano, tak doslova a do písmene se uskutečnil náš 

zájezd do Plavna ve středu dne 23.září 2020.  

Nejen, že jsme měli štěstí a dělilo nás pár hodin od 

povinnosti na hranicích mezi ČR a SRN předložit 

negativní test na koronavirus, přálo nám i počasí, a  

tak sluníčkové úsměvy na rtech a dobrá nálada nás 

provázely po celý den. 

V Plavně nás, spolu se svojí kolegyní 

Michaelou, přivítala paní Dagmar - vedoucí Odboru 

péče o seniory a tělesně postižené Krajského 

zemského úřadu Plavno. 

A už jsme, rozděleni na 2 skupiny, šupajdili směr 

historické jádro města. Zde nás čekalo překvapení v 

podobě místní pracovnice Infocentra - původem z 

Čech, která nás seznámila s historií města, 

dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí od vzniku 

města až po současnost, také o minulosti celého 

kraje Vogtland a vůbec Saska jako země. 

Poučeni historií jsme se ve volném čase mohli sami 

pokochat památkami. Kdo chtěl, proběhnul blízké 

butiky v tzv. Stadtgalerii. 

 

 

 

Když jsme se sešli u autobusu, pokračovalo se 

přejezdem k nákupnímu centru, a protože už jsme 

pak měli všichni pořádný hlad, hurá na oběd na 

přehradu Pöhl.  Třetí největší vodní plocha v Sasku 

je velmi oblíbeným centrem rekreace a vodních 

sportů nejen obyvatel z Plavna -  je totiž vzdálena 

pouhých 8 km od města. 

Zde jsme výborně poobědvali, a když přišel na řadu 

pohár, bylo jasné, že to chce trochu pohybu na 

čerstvém vzduchu.  Jelikož z důvodu Covidu nebylo 

možno zúčastnit se plavby, okolí přehrady jsme si 

prohlédli pěšmo. Každý dle svých možností a 

zdatnosti. Přes hráz k přístavišti se nás vydalo pár 

vytrvalců, doprovázeli nás němečtí senioři. Ostatní 

se u vodní plochy vyhřívali na sluníčku, někteří jen 

před restaurací na terase, a zažívali dobrý oběd. A 

když nám trochu vytrávilo, opět jsme byli pozváni 

dovnitř do restaurace, kde nás pohostili kávou a 

výbornými koláčky.  Při tomto gurmánském zážitku 

už se jen povídalo, hodnotilo, loučilo a plánovalo. 

Paní Dagmar nás ujistila, že plavba určitě bude 

příští rok. I my se těšíme, neboť víme, že Covida 

porazíme a na parník dorazíme! 

Děkujeme našim německým přátelům - seniorům z 

Plavna za krásný výlet, za milou společnost a 

těšíme se na naše příští společná setkávání. Do 

konce tohoto roku to bude u nás v Karlových 

Varech. (původní termín 14.10. bude posunut, viz 

aktuální nařízení vlády).                                   SP 

 

 
 

 

 

Po dobu trvání nouzového stavu rušíme všechny 

plánované akce, rušíme i služby v klubovně. O 

změnách Vás budeme včas informovat. 

V případě jakéhokoliv dotazu volejte 

604 627 665 – M. Wrbiková. 

 

Do dalšího složitého období Vám rada 
Seniorů přeje hlavně zdraví, hodně sil a 
optimismu. 
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