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Brzy budou Vánoce. 
Když skončí letní prázdniny a školákům začne nový 
školní rok, do obchodníků jako když se vlije nová 
míza. Přestanou nabízet zdánlivě levné školní 
batohy a gumovatelná pera a vrhnou se na nový 
byznys, a tím jsou Vánoce. Z původně krásných 
vánočních písní, nyní často ve špatném, 
zmodernizovaném aranžmá, se neustálým hlasitým 
přehráváním stávají nenáviděné odrhovačky, a 

ačkoliv jsou 
lidé nabádáni k 
úspoře energií, 
vše a odevšad 
to na nás bliká 
a útočí 

reklamou. 
Nejzákeřnější 

reklamou na  
„výhodné a lidumilné" půjčky se obchodníci 
zaměřují na ty nejslabší a nejméně odolné 
zákazníky. A někdy je doopravdy těžké 
nepodlehnout, zejména, když jsou v rodině děti, ať 
už malé či velké. 
Dlouhá léta jsem pracovala s předškolními dětmi a 
snažila se jim předávat svou lásku k lidovým 
tradicím, k národní slovesnosti, každičký den od 
příjezdu svatého Martina přes adventní čas 
proměnit v den sváteční-vyrobit dáreček z lásky pro 
své nejbližší, naučit se novou básničku, vánoční 
píseň, seznámit děti s tím, jak se dříve slavívalo třeba 
na venkově podle obrázků Josefa Lady. Pohádkovou 
formou „O putování za vánoční hvězdou" objasnit 
těm dychtivým tvářičkám, o čem vlastně zpívají v 
těch krásných koledách. Vlastní rukou vyrobit 

andělíčka, zazpívat Mikulášovi, nebát se čerta, 
čekat, až rozkvete barborka, lepit šupinky 
vánočnímu kaprovi a do přáníček babičce neuměle 
zdobit vánoční stromek. Ano, práce s dětmi bývala 
krásná. 
Už léta mám takový sen, udělat si skromné svátky 
svého dětství. Na půdě mám ještě schované staré, 
oprýskané skleněné i korálkové ozdoby po rodičích, 
vystačily by na malý stromek, pod ním jablíčka, 
oříšky a vlastnoručně vyrobené dárky. Ale i já rok co 
rok podléhám módnímu diktátu a zdobím obří 
dánskou jedli nerozbitnými, přesto krásnými 
ozdobami-zřejmě z Číny („a čeští skláři nemají co 
žrát"-Pelíšky). Strom někdy obleču modro stříbrně, 
jindy zlato bronzově, loni růžovo fialově. A krabic na 
půdě přibývá. A to nesmím zapomenout na led 
světýlka, ty mám zatím jen v interiéru, světelní sobi 
mi na zahradu nesmí. Letos nám politici předhazují 
(ti, co od revoluce nepropásli žádnou příležitost se 
obohatit), že důchodci berou moc a jsou tuční a 
přejezení, a ta nejdráže a nejlépe oblékaná politička 
nám doporučuje proti zimě v bytě svetr navíc. Tak si 
myslím, že letos ozdobami z půdy konečně ověsím 
malý stromek, co nám vyrostl v rohu zahrádky, a 
kromě zmíněných jablíček a ořechů pod něj dám 
spoustu pohody a lásky, jak to asi původně mělo být. 
Oblečeme vlastnoručně upletené svetry, pustíme na 
cestu svíčky ve 
skořápkách po 
vodě v lavoru, 
po celodenním 
půstu budeme 
vyhlížet zlaté 
prasátko, jen lití 

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


olova vynecháme. Po kaprovi či řízku se salátem 
(někde zase houbový kuba) si zazpíváme koledy, 
rozbalíme dárky, sice skromnější, ale vybírané a 
vyráběné s láskou. Krásná představa, skutečnost ale 
bude podobná té loňské-přeci jen přijedou mladí s 
vnoučátky, ještě, že se od nás mnohému naučili a 
předávají to dál, sice moderněji, ale diktátu Santy 
ani Dědy Mráze nepodlehli. Přeji krásný 
předvánoční čas, úklid nechte až na leden, pokud by 
to právě nebyl úklid sněhu. Všichni přeci tajně sníme 
o bílých Vánocích.                                  JVot 

 

 Tvořilky 

Bylo, nebylo, jednoho krásného dne-bylo právě 
úterý-se zrodily „Tvořilky". Partička milých dam, 

ochotných se učit 
složitější ruční práce, 
které vyžadují 
individuální přístup a 
zaberou více času 
nutného k dokončení díla. 
Je nás sice „jako do 
čepice", ale nic nebrání 
tomu, abychom si při 
tvoření nepopovídaly, 
také si zazpíváme a na 
nějaké ty mírně košilaté 

vtípky taky dojde. A o tom to je. Učit se novým 
věcem ne pro obživu či podnikání, pouze pro tu 
radost tvořit a být v dobré společnosti. I když víc, než 
konečný výsledek je cennější cesta k cíli, radost, 
kterou nám naše „motání" přináší, přesto výsledek 
je skvělý. Vznikají malá umělecká dílka, někdy 
bizarní, ale vždy neopakovatelná. Sálá z nich láska k 
tvorbě, báječná atmosféra a nadšení. Naší dobrou 
duší a studnicí nápadů je 
Jaruška Soukupová, které se 
nesměle pokouším asistovat. 
Umí nám poradit, pomoci 
podrobným návodem, učí nás 
využívat netradiční, originální, 
a přesto levné materiály. Z 
papíru umotat ruličky a z nich 
uplést košíky-to již Tvořilky 
zvládly a ubrouskovou 
technikou je vyzdobily podle 
svého vkusu. A háčkování? Zprvu se ho bály. Teď 
však zvládly základy od řetízkového oka po dlouhé 
sloupky a pikotky. Vytvořily krásné kulaté prostírání, 
plastické rampouchy, korálkové stromečky, 
jednoduché hvězdičky. Také háčkovaný andílek se 
všem moc povedl. To, že jedna nadšená Tvořilka 
dala svému andílkovi z radosti pusinku, byl pro 

Jarušku i pro mě silný emocionální zážitek a 
odměna. Teď už se všechny členky těší na výrobu 
vánočních dekorací. I mimo čas kroužku se scházejí 
a vytvořily si krásné andílky z papírových ruliček, 
kteří se večer rozzáří světlem bezpečné svíčky. Díky 
svému nadšení a elánu dělají velké pokroky a tím si 
zaslouží naši pochvalu a obdiv. Jsou to prostě naše 
přičinlivé a pilné včeličky.                                JVot 
 

Vážení přátelé výletů, 

v sobotu 5.11. jsme jeli na Svatohubertskou mši ve 
Valči.  Pro tuto akci jsme měli zajištěný jen malý 
autobus, jedná se o specifickou akci, kde bychom 
určitě velký autobus neobsadili. 
Dále 12. listopadu jsme pro Vás 
uskutečnili výlet do pivovaru v 
Chodové Plané a na netradiční 
prohlídku zámku Bor u Tachova. 
Na ukončení sezóny pořádali 
hranou prohlídku s názvem 
„Podivuhodná noc na Borském 
zámku“. Prohlédli jsme si i místní Loretu. Cestou 
jsme se stavěli ještě v Chodovaru v Chodové Plané 
na exkurzi. Myslím, že obě akce byly povedené a že 
se líbily. V prosinci.  
Hned na začátek měsíce 5.12. pořádáme tematický 

výlet na adventní koncert 
na harfu na zámek v 
Tachově.  Rozhodli jsme se, 
že je toto tak specifická 
věc, že ji obsazujeme jen 
lidmi, kteří se zabývají 

hudbou a nenabízíme to plošně. 
Letos jsme se rozhodli nenabízet Vám adventní 
prohlídku na některém zámku nebo hradu. 
Nabízíme Vám ale výlet na adventní trhy v Německu, 
konkrétně do Schwarzenbergu, termín 7.12. Již je 
plně obsazen, včetně náhradníků. 
Tímto považuji tento rok za uzavřený, projezdili jsme 
toho dost a doufám, že jste byli s našimi výlety 
spokojeni. Přeji Vám všem spokojené a klidné 
Vánoce, hezky si to užijte. Do Nového roku Vám přeji 
stálé pevné zdraví, jen dobrou 
náladu a ať se Vám všem 
dobře daří. Těším se na další 
setkávání na našich výletech a 
zájezdech. Sejdeme se ale až v 
únoru 2023 a to v Kadani. Tak 
se mějte moc hezky a těší se na vás. Výbor Seniorů 
Karlovy Vary a také Dušan Soukup 
tel:602 54 64 82. Mail:soukup.sekvzo@seznam.cz , 
fb: senioři zájezdy 

mailto:soukup.sekvzo@seznam.cz


Připravujeme na prosinec 2022: 
 
Pondělky ─ pěvecký kroužek 
Úterky – bazárek v klubovně spolku 

Úterky – výtvarné dílny a výtvarné dílničky 
Čtvrtky – turistické vycházky 
2x do měsíce turnaj v bowlingu   
1.12 předvánoční posezení na 
pozvání paní primátorky 
v Alžbětiných lázních 
4.12. adventní koncert na 
zámku v Tachově 
7.12. zájezd na vánoční trhy do německého 
Schwarzenbergu 
13.12. přátelské předvánoční setkání s hudbou a 
tombolou v Sedlecké pivnici 
23.6 až 2.7.2023 relaxační pobyt v maďarských 
lázních Harkány. 
Do Harkán je ještě možno se přihlásit u paní 
Hoffmannové, tel. 723 310 197, e-mail 
alicehoffmannova@seznam.cz 
 

 
 

Poděkování 
Děkuji všem členům rady za práci pro členy spolku, 
vstřícnost, ochotu a obětavost, vzájemnou, 
bezproblémovou spolupráci. Jsme spolu rádi.                                         
MW    

 

Děkujeme Městu Karlovy Vary za podporu naší 
činnosti, za bezvadnou komunikaci a v neposlední 
řadě za přidělené dotace.  
 
Dále děkujeme Karlovarskému kraji 
za přidělené dotace.  
 
Děkujeme všem členům našeho spolku za to, že jste 
s námi rádi. 
 

 
 
 

 
 

Smlouva o partnerství 
 
V úterý 29. listopadu nás 
navštívily předsedkyně II. ZO 
JDS Družba v Bardejově Mária Meriavčiková 

s členkou výboru Helenou 
Hudákovou, abychom 
podepsali tak, jako každý 
rok už od roku 2017, 
smlouvu o partnerství. 
Jednalo se o velice přátelské 
setkání. Předali jsme jim 
dárky, které jsme dostali od 
Statutárního města Karlovy 
Vary. 

45 členů jejich spolku seniorů přijelo na pobytový 
zájezd do Karlových Varů. Připravili jsme pro ně na 
středu 30. listopadu exkurzi do porcelánky 
v Klášterci nad Ohří a prohlídku tamního zámku, kde 
je umístěné muzeum porcelánu. Akce se zúčastnili 
čtyři členové rady našeho spolku. 
Slovenští senioři jsou 
milí, optimističtí, bylo 
nám s nimi dobře. 
Byl to velice vydařený 
den.  
Domluvili jsme se na 
prozkoumání 
možnosti lázeňského 
pobytu našich seniorů 
v Bardejově spojeného s účastí na vyhlášeném 
bardejovském jarmarku.  
Těšíme se na setkání v příštím roce.           MW 
 

 
Příjemné prožití adventního času 

a klidné a pohodové Vánoce 
Vám za klub Seniorů Karlovy Vary 

přeje rada spolku 
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